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HOTĂRÂREA
din data de 29 februarie 2016

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru
perioada 2014 - 2020

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 253/2016 al Serviciului administraţie publică locală
din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Decizia etapei
de încadrate nr. 112016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, înregistrată
la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 252/2016;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei
naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. e], precum
şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.!. - Se aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru
perioada 2014 - 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - Cu ducerea la Îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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REZlJl\IAT
Strategia şi Planul de Acţiuni pentru Dezvoltarea Dumbilă a Oraşului Tăşnml, judeţul Saru Mare
~sle elaborată ca Urmare a iniţiatlvci ce apar!ine administraţiei publice locale şi vine în contextul in
care, la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea urbană dumbilă integrată a devenit () prioritate. Asl1d,
p~rioada de programare 2014-2020 aduce în prim plan O serie de inslrumente financiare noi fa\ă de
perioada 2007 - 2013, adresare exclusiv dezvoltării urbane, precum:
•

alocarea a 5% din resursele fondului European pentru Dezvoltare Regională (P.E.D.R.) alo~ate
fiecărui Stat Membru pentru investiţii în acţiuni integmte in favoarea dezvoltării urbane
durabile integrare:

•

realizarea unei platforme de dezvoltare urbana, alcătuită din 300 de oraşe din Uniunea
Europeană, care v<>rmenţine un dialog permanent cu Comisia Europeană şi vor contribui la
formularea de politici publice În domeni ul dezvoltării urbane;

•

acţiuni inovatoare in zonde urbane - cărora le vor fi alocate 0,2% din fondurile F.E.D.R. ŞIcare
vor sprijini proiecte urbane pilot, demonstrative şi studii de inl~re, european;

•

un accent mai putemi~ pus pe dezvoltarea urbană la un nivel strategic - care presupune o
abordare integrată a utilizarii limdurilo,. Cadrului Strategic Comun (C.S.C.) penlru davoltarea
durabilă a zonelor urbane.

Astfel. Programele Operaţionale ale fie~ărui stat membru vor stabili contribuţia la abordarea
integrată a dezvoltării urbane, o ahordare integrată a dezvoltării zonelor urbane şi VOrlua in considerare
nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectale de sărăcie sau ale grupurilor ţintă cele mai
expuse riscului de discriminare sau exclude,.e. Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni
slrategice - Investiţiile Teritoriale Integrate (I.T.I.) - oreră un pachet de finanţare provenind de la mai
multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe de intervenţii multidimensionale şi
intcrsectoriale. Acest instrum~nt pennite finanţarea la o scara adecvată, Aşa cum e aceasta definită dc
către statele m~'tllbrc: de la nivel de cartier sau sector, până la zone funcţionale, curn ar fi regiunile
urbane sau zonele merropolitane, inclu:;i" zonele rurale învecinate. Oportunităţi 'porite privind
abordarea provocărilor urhalle vizate de priorilătile de investiţii - patru dintre obiectivele tematice din
Strategia Europa 2020 conţin priorităţi de investiţii specifice zonelor urbane.
Se recomandă ca oraşde să combine ac!iunile specifice subscnsc ace ,tor priorităţi şi să
promoveze strategii penlru emisii scăzute de dioxid de carbon În mediul urban, să Imbunătă[ea>di
mediul urhan, să promoveze mobilitatea urbana durabilă, precum şi incJuziunea socială prin sprijinirea
regenerării fizice şi economice a zonelor urbane defavori7..ate.
Crearea de reţele - În cadrul ohiectivului de cooperare teritorială europeană (C.T.E.), va li
sprij inită in vederea partajării şi defVQ!tării de bune practici in materie de dezvoltare urbană.
Alături de acest context european Javorabil dezvoltarii urbane, trebuie să mcnţionăm faptul că,
oraşul P()at~ beneficia de finan[iiri guvernamentale prin programele flnentatc de la bugetul de stat, în
baza priorităţilor stabilite prin strategii naţionale şi/,au programe sectoriale/ministel"Îale şi finanţări din
bugetullocal, in baza priorităţilor stabilite la nivel local.
Oricare ar fi sursa d~ finanţare, administraţia tr~buie ,ă demonstreze capacitatea de a concepe şi
implementa strategii mre să reunească de o manieră coerenta inv~,tiţiile prioritare din domeniul
dezvoltării urbane, al infrastructurii d~ lransport, al celei economice şi sociale, astfel încâl să genereze
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efecte sinergicc şi lin impact cat mai ridicat la nivelul ()rrlşului şi asupra cărora exist'; un consens al
tuturor actorilor relevanţi de la nivel local.
Cadrul sccio-cconomic local al aplicării elaborării stTat~giei de dezvoltare durabil'; urbană este
caracterizat de atenuarea indicatorilor de impact a ,labei dezvoltări economice a oraşului:
Lipsa locurilor de muncă - pentru Un număr relativ mare de persoane face necesara identificarea
creării de locuri de muncă;
Schimbiirile în economia locală - ca reltdtat al regândlrii dezvoltării locale sonate şi jude(ene,
preconizându-sc un reviriment al economiei locale, mai ales în cazul antreprenorilor Care depind de
terenuri sau de facilităţile oferite de infrastructura comunitară;
Efort bugetar pc plan local - în ceea ce priveşte veniturile loeale, se preconizează o scădere a
acestora datorită veniturilor mai mici din taxe. În ceea ce priveşte cheltuielile locale, se aşteaptă
cheltuieli mai mari pentru. de exemplu, ,erviciile sociale şi infrastructura fizică, ca obligaţie de a
asigura sustenabilitate diverselor investiţii În context zonal şi judeţean realimte din fonduri
e_xtrabugetare, gra ntun/finanţări;
Îmbunătăţirea situaţiei mediului şi a sănătăţii publice reprezintă un impact pozitiv, eu condiţia ca
investiţiile economice, dur şi standardele de de7voltare în structurile agricole, productive să
re'pecte procedurile de prot~qia meciiului, din prisma agriculturi i bio-ecclogice/tradiţionale;
Un impact indirect, dar important ar li riscul excluderii sociale _ somajul şi condiţiile neadccvatc
de trai pot duce la cxcludcre so~ială_
Aceşti indicatori care au generat orientarea procesului de planificare strategică înspre () etapă de
"regenerare'' locală, abordată integrat din perspectiva concepru lui de dezvoltare durabilă urbană lo~aIă.
Începând cu al doilea război mondial, noţiunea de dezvoltare devine un concept larg utiliwt În
diverse context~ ale modernizării. Există multe leorii care se concentrează asupra celei mai bune
metode de a realiza dezvoltarea, în,;ă cheia dezvoltarii durabile locale constă În satisfacerea
necesităţilor pc Care Cdăţenii le percep şi În soluţionarea problemelor care le afeelea~ă direct sali
i~direct viaţa_ Ca atare, dacă prin definiţie dezvoltarea durabilă este aCeea care face legătura între
generaţii Înseamnă că generaliil~ de azi vor hotărî viitorul celor ce urmează, iar ceea ce doresc oamenii
pentru urmaşii lor nu se poate realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor şi mai ales cu acceptul
lor.
Strategia um!ine patru capitole tipice unei lucrari de planificare strategică.
Primul capitol conţine prezentarea cadrului general al dcsfăşurării lucrării, o prezentare a
conceptului şi principiilor dezvoltării durabile locale, un mi~ dicţio~ar al termenilor de referintă uzuali
în planiJicar~ pentru a facilita lectura documentului, dar şi pentru a-l transJonna Într-un instrument Jc
instruire, În special pentru persoanele implicate În decizia locală cu privi,,,, la dezvoltare şi prezentarea
elementelor metod()logi~e aplicate de către echipa de asistenţii tehnică.
Al doilea capitol este dedicat unei pre7..entări sintetice, În limita datelor avute la dispoziţie,
urmărind evaluarea stărf resurselor locale: naturale. fizice, uman~, ,ociale şi financiare, fi~care dintre
aceste evaluări finalizându-se cu o analiz,; SWOT a oraşului Tăşnad În scopul definirii unui prolil
comunitar.
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Procesului de planificare strategică şi operaţională (Planul de Actiuni) i-a fo,t alocat intreg
capitolul trei al lucrării prczcmănd modul de identificare şi dcseriind elementele de planificare
strat~gică (viziune, axe de dezvoltare, obiective, măsuri) şi operaţionale (acţiuni, proiecte).
În condi\iil~ insuflcienţci veniturilor la bugetul local, (dispariţia unor agenti economici de
amploare, pierderea de locuri de muncă, investiţii directe în zonă etc.) raportat la nevoile de satisJacere
a gradului de dezvoltare echilibrată. evidenţiază laptul că sumele necesare şi estimate prin prezenta
strategie nu se regăsesc în bugetul existent la nivel local. Din acest motiv, trelmiesc identificate surse
de finanţare în afara comunităţii, la nivel judeţean, regional, naţional, international, în condiţiile în care
multe proiecteiinvestiţii depăşesc raza administrativă locală, fiind proiecte de cooperare zonală şi
judeţeană cu implicatii şi asupra costurilor recurente de întreţinere ~i mentenanţâ. Deşi Planul de
Acţiuni acoperă perioada de planificare regională 20 14 - 2020, multe din aeţiunileiproie~\ele ~uprinse
vor continua după această perioadă, vizând orizontul viziunii Strategiei de dezvoltare durabilă a
României 2030. Strategia de dezvoltare a Oraşului Tăşmd este În corelaţie cu Planul de Dezvoltare
Regională "Transilvania de Nord" 2014 - 2020, Planul National de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020,
Planuri de dezvoltare sectoriale pentru perioada 2014 - 2020, 1i de ce nu Strategia Europa 2020 _
strategie europeană pentru O creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii.
în ultimul capitol sunt prezentate câteva posibilităţi de organizar~ şi administrare a etapei de
implementare a do~umentelor de planificare strategică lo~aIă. în cazul oraşului Tiişnad, similar multor
comunităţi afectate de restructurări ~i regândiri În gestionarea procesul"i de dezvoltare, sunt necesare
intervenţii şi susţinere atât la nivel local, (de rcsponsabilitate locală) cât şi la nivele superioare (de
respon,abilitme a factorilor decizionali şiisau parteneri ai dezvoltării locale).
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o caracteristică relevanta a oricărei eomllnităji este susţinută de gradul de diferenţiere în
cadrul proce:;ului de dezvoltare comuniLarZl. Astfel, existenţa caracteristicilor specifice de
diferentiere Pl>tcontribui la evidenţicrea precisă a elementelor strategice a respecti vei comunităţi.
Procesul de planificare strategică, în mod general, vizează definirea repere1<>rstrategice de
dezvoltare a comunităţii pe termen scurt, mediu ~i lung. Importanţa acestui proces reiese din Însăşi
definiţia conceptului de planificare strategică ~e poate fi definită drept un proces/instrument de
management care permite unei organizaJii să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a
resurselor sale cu misiunea şi viziunea sa.
Strategia este, prin urmare, o perspectivă, o poziţie, un plan, un model. Strategia este o punte
între politică., pe de o parte, şi tactică sau acjiunile concrete, pe de altă parte. Planilkarea strategică
este o activitate de management, de organizare şi de decizie. Aşadar, strategia înseamnă directia şi
obiectivul pe termen lung al organizaţiei, care are menirea de a asigura avantaje competitive
organizatiei, configurând resursele pe care contează, Într-un mediu extreme de v<:rsatil spre a realiza
obiectivul pentru care organizaţia a fost creată potrivit aşteptărilor.
Strategiile sunt baza claborării politicilor organizaţionale. Strategia Înseamnă o decizie (sau
succesiuni de decizii) luată pc baza lInei evaluări anterioare a situaţiei actuak a Imei organizaţii
pentru a îndeplini obiectivele stabilite de managementul organizaţiei, lllili7.ând mijloacele pc care
organizaţia k are la dispoziţie. in acest cOnl~xt, este clar că precondiţia necesară pentru formularea
unei stntkgii este Înţelegerea clară şi largă a rezultatelor ce trebuie obţinule.
Planificarea strategică ajută instituţia să-şi creioneze un profil slrat<:gic care poate influenţa
viitorul COmunităţii. Pentru ea planiticarea strategică să se apropie de vero5imilitate, chiar mai mult
s~ se concretizeze, este necesară existenta credinţei ca anumite aspecte ale viitorului pot fi
influen!ate şi schimbate prin ceea ce facem în prezent. Fiecare tip de comunitate, rurală sau urbană,
treblli~ să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşt<: dezvoltarea sa viitoare.
Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotică, în cadrul căreia se pot rata
oportllnităli şi se consumă irational resurs~ preţioase.
Proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintrun cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Acea:;tă coordonare strategică
trebui<:să unneze un demers ciclic eonfonn detaliilor planurilor naţionale de dezvoltare.
Proiectul de planificare strategică reprezintă un demers ambiJios şi dificil, dar extrem de
necesar. EI este construit pe o melodologi<: riguroasă, bazată pc experienja internaţională şi
int~n!ion<:aziisă reuneasca eforturile mai multor persoane şi organizatii interesate, urmărind atât o
finali tale mauagerială cât şi una de implicare a comunităţii în luarea marilor decizii care o privesc.
Planilicarea strategică poate fi şi un instrument de dialog cu diverşi factori de interes cu care
institulia intră în contact. Astfel, aceasta facilitează: informarea asupra priorităţilor, o înţelegere
comună privind perspectivele de de?vo1tar~ şi priorităţile de adoptat, dezvoltarea unor parteneriate
in unna analizei competenţelor şi nevoilor instituţiei.
Planificarea strategică permite: anticiparea schimbarilor in mediul ~xt<:rior, identificarea
al11enin(ărilor şi oportunităţilor care există în jurul instituţiei, dezvoltarea unor strategii care să
folosească oportunităţile. clarificarea resurselor care se pot folosi şi identificarea unor acţiuni ce
tr~blli<:întreprinse.
Aşadar, putem concluzlona eă strategia înseamnă o decizie (sau sllcc<:siuni de decizii) luata
pe bw..a lIn<:;evaluări anterioare a situaţiei actuale a unei organizatii pentm a indeplini obiectivele
stabilite de managementul organizatiei, utililând mijloacele pe care organizalia k are la dispoziţie.
9

În acest context, este clar că preconditia necesară pentru formularea unei strategii este înţelegerea
clara şi largă a rezultatelor ce trebuie obţinute,
« Strategia de Dezvoltare Dunlbilă şi Planul de Acţiuni ale Oraşului T~nad,

judeţul Satu
Mare), este un document de planilic<lre a dezvoltării unei comunităţi aflale în plin proces de
transfonnare de la un profil socio-econol11k specific industrial cu prcdommenţă agricolă la un profil
comunitar încadrat În direcţiile de dezvoltare: judeţene (Strategia dc dezvoltare a Judeţului Satu
Mare pentru perioada 2014 - 2020), regiunale (Planul de Dezvoltare a Regiumi de Nord Vest,
pentm perioada 2014 - 2020, Transilvania de Nord 2020) şi naţionale (Cadrul Strategic de
dezvoltare a României 2014 - 2020, Strategia de dezvoltare durabilă a României 2013 - 2030), in
largul context al dezvoltării integrate la un nivel european.
În acest context strategic, oraşul Tăşnad, a cărui dezvoltare istorică s-a bazat pe industria
prelucrătoare ca resursă tradi!ionaIă, a făcut faţă impactului creat de restructurUTe<lprofunda a unora
din cele mai importante unităţi industri<lle din zona industriala Carei - Satll Mar",: fostele uzine dc
maşini şi utilaje industriale S.C. lINIO S,A., S.C. SOMETA S.A. şi cea preluc,Jtoare a lemnului
S.C. VICTORlA.MOB S.A. etc. şi a r~uşit să-şi definească căile de schimbare <1identităţii sale
socio-economlce, asigurând regenerarea comunitara şi crearea premiselor unei dezvoltări durabile.
în accepţiunea acestui docllment «dezvoltarea locala durabilă" reprezintă o dezvoltare
continuă şi echilibrată bazată pe creşlere economică, echitate socială şi prol~qi<l mediului natural,
promovând identitatea culturală locală susţinută de o administrare planificată, eficientă a resurselor
locale, în folosul şi cu participarea comunităţii (dezvoltarea instituţională <1comunităţii).
Elaborarea strategiei de de:tvuilare durabilă şi a planului de acţillni locale se încadrează întru serie de evenimente pc plan local, judejean şi regional care au facilitat ~i neat o atitudine publică
favorabilă schimbării la nivel individual, de grup. instituţional şi comunitar, Aceste evenimente sunt
legate de:
in perioada 2012 - 2013, Actualizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare
realizată în contextul pregătirii unui nou ciclu strategic şi dc pmgramaTe a fondurilor europene
pentru perioada 2014 - 2020, slrategia de dezvoltare ruristică transrmntalie,J Satu Mare - zona
Transcarpathia, perioada 2007 - 2009, strategia de markcting regional a jlldeţului Saru Mare pentru
perioada 2013 - 2020 elahorată în cadrul proiectului cu titlul "Mijloac~ de poziţionare economică
pentru atragerea investitorilor în judeţele Sznbolcs - Szatmar - Bereg şi Saru Mare
REGIOMarketing" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontnlieră Ungaria _
România.
Corelat cu aceste evenim~nte, în 2014 a fost ratificat Acordul de parteneriat dintre Guvernul
României şi Uniunea Europeană pentru noua etapă de programare financiară a instrumentelor
structurale, etapa 2014 - 2020.
11 anul 2011, prin participarea la înfiinţarea Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud - Vest
Satu - Mare, din care oraşul Tăşnad tace parte ca membru fondator, dar şi a studiului: "ANALIZĂ
ŞI DIAGNOSTIC PRIVIND POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE AGRO-TURlSTlCĂ
A
TERITORIULUI GAL SUD-VEST SATIJ l\1ARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI
DE DEZVOLTARE LOCALĂ", elahllrat de Universitatea Babcş - Bolyai, Cluj Napoca în anul
2014, Acest studiu creează cadrul tehnic al proiectelor de dezvoltare a comunităţilor aparţinătoare
GAL în valorificarea potentialului agrllturistic şi a tipurilor de turism din :wna GAL Sud Vest Satu
Mare.
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În aceste condiţii, strategia de dezvoltare durabilă locala şi-a propus definirea direcţiilor de
dezvoltare specifice oraşului Tăşnad ~iconcentrarea tuturor resurselor interne şi externe pentru
atinge",a obiectivelor de dezvoltare stabilite În mod participativ, in cadrul dezvoltării zonale a
micmregiunii ca entitate coordonatoare de UTP (Unitate de Planificare TeritOl'<IHi) a dezvoltării
micmregionale, judeţene şi regionale.
Nu În ultimul rând, strategia şi planul de acţiuni pentru dezvoltarea durabilă a oraşului
Tăşnad ~e constituie intr-un instrllment de accesare a surselor de finanţare active pe termen lung
(2014 - 2020, Fondurile Stmctllrale ale Uniunii Europene şi nu numai).
Ca un ultim repcr al planilkării integrate a dezvoltării locale, în 12 decembrie 2008, a fost
lansată oficial de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, docllmentul strategic naţional:
"Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României! Orizonturi 2013-2020-2030". Acest
document confirmă că politicile publice, care se elaboreaza pc această baâi, urmăresc restabilirea şi
menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, intre dezvoltarea economică şi integritatea
m<;xliuluinatural in forme înţelese şi acceptate de societate. Pentru România, ca stat membru al
Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una dintre optiunile posibile, ~i singura perspectiva
ruţională a devenirii nationale, având ca rezultat statornicirca unei noi paradigme de dezvoltare prin
confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu.
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I)ezvoltare durabilă (integrată)
Concept şi definiţie
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă] S-i! cristalizat in limp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan inlema~ional şi a căpătat
valenţe politice precise în contextul globali:dirii.
În istoria recentă, prima semnala", a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale statelor
lumii şi ale omenirii În ansamblu nu mai pot li separate de consecinţele adivităţii umane asupra
cadrului natural s-a făcut in mporllIl din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creşterii
(RaportlIl Meadows}, Documentul sinleti(a datele privind evoluţia a cinci parametri (creşterea
poplIlaţiei, impactul industrializării, eJi:c.tele poluării, producţia de aliment~ şi tendinţele de epuizare
a resuTselor naturale), sugerând concllIzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu
poate li susţinut pe termen lung,
Problematica raporturilor dintre Om şi mediul natural a intrat in preo~upările comunităţii
internaţionale Începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi ,-a
concretiz,at înlucrările Comisiei Il.londiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul
acestei Comisii, prezentat în 19R7 de G_ H_ Bruntdland şi intitulat Viitom! nostru comun a oferit
prima definitie acceptată a dezvoltării dllTabiJe ca fiind ,,0 dezvoltare ~are satisface nevoile
genem]iei actuale fără a eompromit~ ~ansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi".
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă reznltatul unei ahordări integrate a factorilor
politici şi decizionali, în care protec\ia mediului şi creşterea economică pe termen lung sunt
considerate complementare şi reciproc dep~ndente.
De la acest punct, prohlenlde complexe ale dezvoltarii dllTabi1e au căpătat o dimensiune
politi~ă globală, fiind abordate la cel mai Înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi
De~.voltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONlJ şi
adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) ~i la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de
la Johunnesburg (2002). S-au conturat astfel programe concrete de aC!iune la nivel global şi local
(Ag~nda 21 Locală) conform dictonului ,,>a gândim global şi să ac!ionăm local".
În cadrul acestui proces au lost adoptate o seamă de conventii inkma[ionale care stabilesc
ohligaţii precise din partea statelor şi tennene stricte de implementare privind schimbările climatice,
conservarea biodiversităţii, protejarea fondlIlui forestier şi a zonelor umede, limitarea folosirii
anumitor produse chimice, accesul la mtoTOlaţii privind starea medi LlIlIi ~i altele, care conturează un
~pa[iu juridic internaţional pentru aplicarea in practică a preccprelor dezvollfuli durabile.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civili;tatia umană este un
suhsistem al ecosferei dependent de Iluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de
stabilitatea şi capacitatea ci de aliloreglare
Definiţie
"acea dezvoltare l·" răspunde nevoilor prezentului
capacitatea generaţiilor viitoare de a raspunde nevoilor lur,,1
>

fără

a compromit"

r I<"PQJtullll'lll\dUa"d. 1%7. ,,,,,Iinn" in cadnrl Summitului I'ămaJltlJlui']o 1.1 Ri", 1992 (Conferin\" Na1iunilor lini,. p,ivin,1
Mediul şi 0.:,,.011."'.,
1~2 o.,I',"ml;;
1. Rio de Jancim (B'a7ilia), 10cadr'lll oil"i, "" ro" "abilite principiile Ag«l(lei 21_ PIC,,,"a
,e do,""ş" .1ti un ghi~ (i< >lplieUTca deZ\'oltăJ"ii durabile pen"" "colul 21. " ","volt.re ce '" ecre opli,al1 la ni,·.1 mrtional, region.1
şi lo,"I),
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Conceptul dezvoltării durabile
presupune
asrgurerca
unei
dezvoltări continue, constante,
bazată pe pilonii strategici: a)
creştere economică; b) echitate
Social
socială;
e)
un
mediu
înconjLlF;itorsănătos: la care în
ultimii
am
s-au
adăLlgut
dimensiunile:
d) idenlităţii
culturale:
e)
dezvoltării
instituţionale
sau
a
parteneriatului
pentru
Economlque
\'j"I>!,'
dezvoltare durabilă.
Ca abordare practică,
con~eptul
de
dezvoltare
durabilă presupune abonlarea
integrată (din punct de vedere
economic,
social,
mediu,
cultural şi institu!ional) a proiectelor de dezvoltare lo~alil, participativc (implicaTe<!beneficiarilor,
cetăţenilor în întregul proces de planificare - apli'-'are a proiectelor), iar literal, susţinerea în timp a
proiectelor de dezvoltare locală.
Abordarea durabilă a dezvoltării oraşului se refera la maximalilarea valorii adăugate a
produselor. serviciilor create înlde căne comunitate prin obţinerea efectului sinergie al:
Creşterii compctitivităţii economice (tehnologice, dar în spedal al creşterii profesionaliâirii şi
atitudinii rcsursei umane active pe piaţa forţei de muncă);
Echitaţii sociale (implicând atât responsabilitatea socială a factorilor de decizie/autorităţi
administrative şi sectoriale, precum şi a cetă!"nilor corporatisti. mediului de afaceri, cât şi a
heneficiarilllr investiţiilor. serviciilor şi aj utoarelor sociale furnizate de comunitate);
Conservătii şi protecţiei mediului înconjurător (proces bazat pe crearea conştiinţei comunitare
ecologice şi pe sisteme integrale de management):
Identităţii culturale locale (indusiv prin crearea şi promovarea mărcilor comunitare);
Dezvoltării instituţionak (aşa numita "bună guvernare", ceea ce implică construcţia cadrului de
cooperare intra şi inter sectorial/administrativ, parten~riate public - privat, metode participativc
de elaborare '1iaplicare a politicilor de dezvoltare locală).
Strategia (lE pentru Dezvoltare Durabilă
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii "Europene începând cu anul
1997 prin includerea sa in Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la
Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o
dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.
În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de reviZLIirea Strategici, publidnd În
luna februarie o evaluare critică a progreselor inregistrare după 2001 ~are punctează şi o serie de
directii de acţiune de unnat in contimmre. Documentul a evidenţiat şi unek tendinte nesustenahile,
cu efecte negative aSllpra mediului înconjurător, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii
Europene, respectiv schimbările elimatice, ameninţările la adresa sănătăţii publice, sărăcia şi
excluziunea socială, epuizarea resurselor naturale şi erodarea biodiversităţii. Ca urmare a
identiiidirii acestor probleme, în iunie 2005, şefii de state şi guverne ai !ărilllr Uniunii Europene aLi
adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării durabile, care încorporează Agenda de
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la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă drept o
componentă es~nţială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile.
După o largă consultare, Comisia Europeană a prţzentat, la 13 decembrie 2005, o propunere
dc revizuire a Strategiei de la Gotcborg din 2001.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de
Dezvoltare Dunlbilă, pentru o Europă extinsă. Documentul eşte conceput Într-o viziune strategică
unitară şi
generaţiile
folosească
economiei

cOţrenlă, având ca obiectiv general imhunăliitirea continuă a calităţii vieţii pentru
prezente şi viitoare prin crearea unor eomunită~i sustenabile, capabile să gestioneze şi si
resursele in mod eficient şi să valorifice polenţialul de inovare ecologică şi socială al
în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

Strategia UE pennu Dezvoltare Durabilă, ee reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale a
României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator penlru
cei ee elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului in
societatea europeană şi, respectiv, in societatea românească şi implicării active a factorilor
decizionali, publici şi privaţi. precum şi a cetăţenilor în elabon.rea, implementarea şi monitorizarea
obiectivelor dezvoltării durabile.
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor sale
mcmhre, implicând toate componentele instituţionale la niv~l comunitar şi naţional.
Este subliniată, de asemenea, importanta unei ,transe conlucrări cu societatea civilă,
partenerii sociali, comunităţilc locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.
Tnacest scop, sunt identificate patru obierti~'c-chcie:
Prot~qia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice
negaliv asupra mediului:

de impactul

Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drţpturilor fundamentale, diversităţii culturale,
egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminăI;i dţ orice fel;
Prosperitatea economică, prin promovarea cunoa;;terii, inovării Şl cornpctitivităţii pentru
a~iguTarea unor standarde de viaţă ridicate şi a unor lOCUl;de muncă abundente şi bine plătite;
indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea institutiilor democraticţ
în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabik
pretutindeni în lume.
P~ntru a asigura integrarea şi cord arca echilibrată a componentelor economice, ccologice şi
,ocio-culturak ale dezvoltării durabile, Strategia UE statueaâ următoarele principii directoare:
Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ak omului;
Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi intre generaţii;
Cultivarea unei societăţii deschise şi democratice;
Informarea şi implicarea activa a cetăţenilor in procesul decizional;
Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
Coerenţ~ politicilor şi calitatea guvernării [a nivel local, regional, naţional şi global;
Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea
factorilor interesaţi;
Utilizurea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale;
AplicaTea principiului precautiunii în cazu! informaţiilor ştiinţifice incerte:
Aplicarea principiului "poluatorul plateste"
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Dezvoltarea

Durabilă în România

in anul 1997, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru De/-voltare şi a Guvernului
Marii Britanii, Centrul Naţional pcntru Dezvoltare Durabilă (CNDD) a coordonat elaborarea de
către societatea civilă a primei versiuni a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a
României. Docllmentul a fost adoptat de Guvernului României, prin H.G. 305 din 15.04.1999.
Începând cu anul 2000, eNDD, ca agenţie de execuţie a PNLJD, Capacity 21 şi cu sprijmul
Guvernelor Marii Britanii şi Canadei, a lreCllt la implementarea Agendei Locale 21 pentru nouă
oraşe din România: Baia Mare, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Miercurea CillC, Oradea, Ploieşti. Râmnicu
Vâlcea şi Târgu Mureş, numite în acest proces "oraşe pilot".
Fiind consecventă în procesul de promovare şi implementare a Dezvoltării Durabile Început
in 1997, România a organizat În anul 2001 "Conferinţa de Evaluare a procesului Rio+IO pentru
Ţările din Centrul şi Estul Europei". La conferinţă au participat 17 ţări reprezentate la nivel de
Ministere de Externe şi de Protecţia Mediului. Lucrările Conferinţei au avut ca rezulta! două
documente programati ce, În vederea coordonării acţiunilor comune În domeniul dezvoltării durabile
în regiunea Cenlral şi Est Europeană,
La finele anului 2008 documentul final al Strategici Na!ionale de Dezvoltare Durabilă a fost
lansat, maTciind practic sfârşitul unlli ciclu de revizuire a versiumi din 1999 şi stabilind noi
orizonturi de planificare: 20 13 ~ 2020 ~ 2030. Proiectul de revizuire a Strategiei Naţionale pentru
Dezvoltare Dmabilă a fost coordonat de către Guvernul României, Ministerul Mediului şi
Dczvol!ării Durabile şi În mod tradiţional de către Centrul Naţional pentru Dezvoltare Dnrabilă cu
sprijinlll Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
Definirea,

termeni de refe";nţă În domeniul planifie:irii dezvoltărf

durabile locale

Conceptul de dezvoltar~ şi de planificare a de~.\'oIUirii utilizează termeni dificil de asimilat
de beneficiarii asistentei de consultanţă: organizaţii, instituţii, comunităţi.
Pe de altă parte, volumul bibliografic imens, acordat în reţelele de comunicare electronică a
specialiştilor în diverse componente a dezvoltării, pmpune mai multe definiţii pentru aceşti termeni.
în tabelul următor încercăm să prezentăm definiţiile luate În considerare pentru elaborarea
acestui document·
Ccmuattate:

grup org"nizat de pel'soane
""mcteristici comune: geogT"fice,
profesionale, culturale, ismrice, rasiak. religioase
similarităţi ""elO ecouomice. Comunitatea poate fi definită prin localizare, rasă, ~lnie, vârstă,
ocupaţie, interese comune in p",bleme, obiective specifice Sau alte beneticii
comune.
Comuni/ale localii: I include şi identitatea adminislrativă (satul, C(}Inuna,oraş, ele)
DezvGltare: evoluji~, progres. Procesul de îmbunătăţire, creştere, expansiune SHU clarificare
(sens, mers al lucrurilor),
Economica
"r~ ca scop primm' stimularea economiei locale, diversit'earoa opol1unităţilor
d~ ocupare a torţei de munci!' încurajarea stabilirii ~i dClvollării comelţuluL
serviciilor ş industriei, sau oricarei alte forme de ungrenare
cre~lerii
ec[)nomicea unei c(}lllunităţi.
SocÎllla are ca obiectiv titlal îmbunăIăţirea ,1andardelor de viaţă şi a nivelului de trai a
persoanelor, a grupurilor ,(}ciale,a c[)lllunitii(ii,a soeictiijiiÎn ansamblul ei

U"

'"

" '"

,
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"

"
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intr_o comunitate, construcţia structurilor! retdelor comunitare care POlsă

asigur~ cadrul comun de aC\illnepentru obţinerea beneficiilor COmune~i
ln
ti deciziollal al
-grup'""

1 I

căilor de acţilln~ În cazul aparitiei unui eveniment sau pentru aling~rea unor
obiective.
L'

1

II

'1.

e,te cerută din ~"terior

con .•"IIa/iv:
cere
Întregii

timp, daI' care este şi cel mai recomandat pentru a avea su'lin.rea
, I
, I
lui
persoane , .,
factori

il1lcI"I'sa/i

sau care POl inOuen,a acele activităţii acţiunii decizii.
Pol

II ,alL

,

11

,II pe
acestora.
a unor

obiect;ve predefinite cal'e poate fi SUSP""lll(}nitorizarii_ evaluării şi modificării.
TraseHziicalea de 1

li

-1

dorită.

comunitatea doreşte ,5.-1creeze, a,igurJnd bazele elaborlirii strategici li
i ,'"
']
-------O,.;ri~-I:~~~:::~J'~~::;;f."~':':"~::;::
"SMART": specifice (S ~ specific); măsurabile (M ~

1

i

mesurable); pot ti allIl:;C(A ~ artainable); relevante (R ~ rd~vant); înscrise in

"

Plan de

'"

planului 'Iml~gic. Contine, responsabilitatea asumării sarcinilor,
calendan'l deslli~urării acţiunilor, resursele alocate, metodele de monitorizare

'"

"

n

Metodologia aplicată
Pentru elaborarea prezentului document au [h<;[apli~ate metode de tip expert în identificarea
indicatorilor de stare ai comunităţii, metode con~ul!ative in definirea obiectivelor de dezvoltare
locală şi nu in ultimul rând metode participative în ide,,\i ficarea acţiunilor/ proiectelor de dezvoltare
locală şi prioritizarca ace~tora_
Procesul claborării strategiei şi a planului de aClil.lnipentru dezvoltarea durahilă locală s-a
desfăşurat pc mai multe etape;
Etapa 1 - de PRE-PLANIFICARE
- având ca ~cor creşterea capacităţii locale, se referă la
facilitarea construirii structurii comunitare de planificare şi implementare a dezvoltării durabile
locale. Echipa proiectului consideră ca această etapă eSle definitorie şi condi!ionează
aplicării documentelor de planificare la nivel local.

succesul
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Subelapele parcurse au fost:
1.1. Analizele cantitative şi calitative a persoanelor implicate (stakehnld"'Ts) - definirea persoanelor
implicate! factorilor interesaţi in planificarea dezvoltarii durabile locale;
1.2. Mobilizarea partenmlor sociali locali, prin Informare, consultarea lor?i implicarea acestora prin
facilitarca accesului la decizia locală:
1.3. Elaborarea planului de activităţi comune pentru elaborarea strategiei şi a planului de acţiuni
pentru dezvoltarea durabilă locală:
1.4. Planul de formalizare şi dezvoltare a structurii comunitare pentru elaborarea şi aplicarea
documentelor de planificare.
Etapa 11- de definire:
a) a Profilului Comunităţii - crearea unei imagini integrale a sUirilor sociale. economice şi de
mediu a comunităţii locale şi identificarea specificului local, definirea identităţii sale:
b) a Analizei de Resurse locale.' Studiul de pctenuat toeat-, identilicarea şi definirea cantitativă
şi calitativă a resurselor locale.
Suhetapele, în acest caz, au fost:
[1.1. Stabilirea stTlldurii, a subcapitclelor studiului - definirea domemilor de analiză;
11.2.Proiectarea ,etului de indicatori de monitorizare/ evaluare locali şi corelarea acestor indicatori
identificaţi cu indicatori existenţi (statistici) în bazele de date institll!ionale;
11.3. Colectarea datelor, studiilor (cantitative), observaţiilor, opiniilor participanţilor În procesul
planificării (calitati ve) şi completarea bazei de datc pentru anali~_aprofilului comunitar.
iN"OIă_.Una dintre cele mai dificile sarcini ale experţilor in planificare este colectarea datelor din
Isurse ojiciale (institulii publice). Dorim doar să atragem alenţia a.\'Upru[aptulni că in lipsa unui
.IL,tem de monitorizare şi evaluare integral (irulicawr; cantitativi şi caluatt»i cotcaau periodic din
surse oficiale) care să ne permită relevarea sTării unei localilăfi din PUnCi de vedere economic _
social - de mediu, procesul de planificare rămâne un exerciţiu de aproximări cattuutve eu implicatii
directe asupra realismului ţinte/ar de dczvohare slabilile. in cazul proc(!Sului de planificare, am
Încercai să reducem gradul de aproximare prin disc"ţii c" specialişti pe domenii specifice, iar din
'PunGIde •.edere s/illi5fic, in lipsa datelor oficiale, am ,făCUItrimiteri la datele reccnsâminreţor (cel
al populaţiei şi locuinţâor şi cel agricol) din anul lOJI si 1010, ca documenre de referinţă,
Etapa III - de PLANIFICARE. de elaborare propriu - >!.isiia strategiei de dezvoltare socio
- economică locală prin:
111.1. Analiza diagnostic (SWOT) pe tipuri de resurse/ sectoare, domenii de dezvoltare;
111.2.Identificare a sectoarelor prioritare de dezvoltare (strategice si transversale) :
111.3,Definirea viziunii de dezvoltare locală;
IllA. Definirea obiectivllilii general al dezvoltării şi a obiectivelor ~pecifice, respectiva măsurilor
aeompanialoare pentru fiecare dintre sectoarele prioritare de dezvoltare loc<lIă;
lTL5. Identificarea <lqiU\lilo[, proiectelor locale şi prioritizarea lor pe baza unor principii şi criterii
asumate dc comunitate;
1lI.6. Proiectarea ,i~temului de monitorizare şi evaluare a aplicării strategiei în comunitate:
111.7.Proiectarea aranjamentelor instituţionale, necesare implementării (aplicălii) strategiei locale.
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Etapa IV - de DEZBA TERE ~i
ASUMARE PUBLICĂ a documentelor finale.
Această etapă iniţială, prin prezentarea În luna aprilie în cadrul Consiliului Local, a Planului
strategic de dezvoltare durahilă, va continua după predarea documentului, către beneficiar, Primăria
Oru~ului Tăşnad.
Modul de valorificare, uplicare a acestui document va depinde de gradul de responsabilitate
şi responsabilizarc a nivelelor comunitare de acţiune: cel dccizional, p<)1itiw-strategic (Consilinl
Local al Oraşului Tăşnad), cel tehnice - tactic (Primăria Oraşului Tăşnad ~i partenerii locali ai
dezvoltării] şi cel operaţional (cetăţeni şi formele lor de asociere) şi de gradul de cooperare pe
orizontală şi verticală, dezvoltarea capitalului social al comunităţii.
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Studiul de potenţîal loeal-. Analiza de resurse
Etapa importantă în planificarea dezvoltarii dllrabile, analiza de resurse (sau studiul de
potential local) î~i propune identificarea şi analizarea celor 5 tipllri de resurse locale: naturale,
fizice, umane, sociale şi financiare. Această analiză st,; la baza stabiilrii obiectivelor de dezvoltare,
asigurând uu raport echilibrat intre aşteptările eomllnită!ii şi realitate! posibilităţi, precum şi
identilican:a domeniilor de nişă în care comunitatea beneficia~ă de potenţiale avantaje competitive.
Din acest motiv, vom prezenta o analiză SWOT2 în tinallli fiecărui subcapitol dedicat
analizei resur:;ei specifice.
Analiza resurselor

naturale

Patrimolliul natural, sursa tradiţională a dezvoltarii loC<!le,evaluarea lui cantitativă şi calitativa
reprezintă scopul acestui capitol. Vom incerca, pe bata datelor obţinute, să descriem elementele
patrimoniulnatural local care pot constitui o bază a regenerărij durabile locale.
Localizarea

oraşului şi aspecte adminidrative

:

Ora'Şlll Tăşnad este localizat in Regiunea de
Dezvoltare Nord Vest a României, având ca vecinătăţi oraşe
precum Carei (26 km), Marghita (25,3 km), Şimleu
Silvaniei (45 km), Ardud (37,3 krn), Valea lui Mihai (47,0
km), Satu Mare (60 km), Săcueni (46,2 km), Cehu Silvaniei
(58,4 km), Zalău (58,2 km). Oraşul Tăşnad este a palra
localitate llrbană a judeţului, după Satu Mare, Carei şi
Negreşti, liind situat la 60 km de reşedinţa judeţului Satu
Mare şi la 26 krn de municipiul Carei.
Cele 5 sale apartinătoarc : Blaje, Cig, Sărduad, Ra!ill
şi Valea Morii tac parte din categoria satelor miei şi medii
cu o populaţie Între 39 locuitori - Raţin şi 1052 locuitori Sărăuad. Începând cu anul 2013, oraşul Tăşnad este
membru fondator al Asociaţiei Intercomunitare Sistem
Urban Satu Mare (Zona Mctropolitană
Satll Mare),
constituită din unităţile administrativ-teritoriale organizate
potrivit Legii nr. 2/1968, reprezentate de primari în haza art.
1\ şi 12 din legea 215/2001, din eare mai fac parte
'--~'" municipiile Satu Mare şi Carei. oraşele Livada şi Ardud şi
comunele Poieni, Breveni. Camin, Moftin, Craid"r<)lţ,
Cehal, Terebeşti, Doba, Socond, Beltillg, Viil~ Salu Mare, Păulesti, Culciu, Valea Vinului, Doroll,
Agriş. Micule, Lazuri, Odoreu, Apa, Ora'ŞllNou, Raqa, Gherţa Mică, Turţ, Mcdieşu Aurit, Vama.

, Analiza SWOT - meloda de inve<LigaTca mediului in care ''O' ",'ea loc procesul asteptm al regenerarii lucalc: accasla
releva o imagine a mediului proieclului! organizatici/ comunitatii: al inTern (in cadrul mediului sludiat) prin Puncte Ţarii
Avanta.iele competitive ~ Slrenghls si Puncte Slahc/ Slahiciuni i Dezavalltaje competitive ~ Weakne,,", ,i b) a cdui
extenl (in afara mediului sludiat) prin OpoTlunilati! Po,ibilitati ~ Opportunities si Amenintarii Pericole ~ Threal;.
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În coufonnitare cu statutul propriu, asocierea are ca obiectiv echilibrarea şi de~.voharea
aspectelor de natură spaţială, economică, socială, culturală ŞI de mediu precizate in PATZ _
Sistemul Urban Satu Mare, pentru:
a) Îmbllnătăţirea calităţii vieţii şi Înlălmarea disparităţilor dintre localităţi, in condiţiile
indicatorilor, elementelor şi nivelului de dolare prevăzut în Legea 351/2001 privind Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea a 4 - a, reţeaua de localităţi. anexele 2 şi 4;
b) Crearea unui pol de concentrare economică şi de sprijin în atragerea de investiţii şi dc localizare
a întreprinderilor în jurul municipiului Saru Mar~, pentru dezvoltarea continuă a unui hayjn de
locuri de muncă in această zonă şi penlru men\inerea populaţiei din zonele rurale periurhane prin
invesliţii in obiective economice şi în inlrastructura locală.
Constituirea acestei asociaţii a avut drept cauză acutizarca lenomene1or economice şi sociale
ce decurg din declinul activităţilor industriale prclucrătoarc şi constmdoare de maşini, principalul
suport economic până în prezent.
Astfi:l, constituirea asociaţiei s-a făcut cu ~~opul realizării unei cooperări eficiente intre
eomuni11iţi1elocale din zonă şi alţi actori implicaţi în procesele de dezvoltare economică, socială,
teritorială în vederea realizării obiectivului COmlln:dezvoltarea turismului şi creşterea nivelului de
trai a populaţiei din zonă.

1
TOlodată, oraşul Tăşnad este membru
Jondator în cadrul Asociaţiei Grup Local de
Acţiune Satu Mare Sud Vest. Asociaţia Grup
de AC\iun~ Locală Sud-Vest Satu Mare
reuneşte 100 de membrii din care 19 sunt
Uni11ifiadministrativ - teritoriale, 3 Institutii
puhlice,
46
sunt
parteneri
privaţi
(reprez~ntanli ai unor societăţi comerciale,
întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate ~l wcietăţi cooperative), iar 32 de membri
reprezint'; sectorul civil (ONG-uri. asociaţii sportive, unităţi de cult).
Repere istorice
Teritoriul administrativ Tăşnad arc in componenţa sa un oraş (Tăşnad) ŞI cinei localităti
rurale: Bluja, Cig, Raţiu, Sărăuad, Valea Morii şi are II suprafaţă de 9660 ha.
Lotalităţile rurale au fost atcstatc din tele mai vechi timpuri în această zonă colinară a
judetului, astfel: Satul Blaja apare in documente medievale din 1454: Satul Cig apare În docllmente
medievale între anii 1205-1235 sub denumirea de Chug; Satul Sărăuad este atestat documentar il)
anul 1279 şi apare sub denumirea de Zarvard; Satul Valeu Morii a fost înfiinţat în secolul XVlU pe
lângă moara Ranlfy; Satul Raţiu a fost înfiinţat în anul 1950.
Primlll document despre localitatea Tăşnad datează din 6 mai 1240 fiind emis la turteu
regelui Bela al Ungari~i, potrivit căruia "localitatea Tăşnad din comitetul Solnoc a fost o mo?ie
episcopală" (Docllmente privind Istoria României C. TraJl.';ilvania vol. I document 283, pag. 328).
În acelaşi document se precizează că "Jăşnadul a cunos~ut duşmănoesa prigoană a 11ilarilor
ejungănd o aş~lare cu mare lipsă a locuitorilor".
privilegii deosebite penlru "vila Tăşnad".

Ca llrmar~, în 1282 regele Ladislau aC<iTda
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Datorita poziţiei sale geografice deosebit de favorabila, la intersecţia unor drumuri circulate
şi importante pentru acea vreme, localitatea devine târg, iar pentm a fi apărată de desele incursiuni
de jafuri ale tătarilor, în anul 1474, episcopul Ardealului cere regelui Matei Corvin dreptul de a
construi o cetate "fie de lemn, tie de piatră").
Existenta cetăţii de piatră în Tăşnad este consemnată în 1570 în tratatul încheiat la Spcyer
intre împăratul Maximilian şi Ioan Sigismund. voicvod al Transilvaniei.
in secolele XV-XVII, invazille, războaiele, bolile au afectat greu aşezarea, localitatea fiind
de 3 ori prădată şi populaţia masacrată.
in anul 16R9, parohul român şi cel reformat din Hşnad se adresează lui Apati Mihaly pentru
a îndepărta conducerea turcească şi apoi pe hanul tătarilor.
În anii 1709 şi 1739 localitatea a fost bântuită de holeră.
Eliberată de sub stăpânirea turcească de către Gheorghe Rakoczi, localitatea lipsită ilie
populaţie a fost repopulată în anii 1757 şi 1758 cu colonisti şvabi din zona Schwartzwald. Datorilli
lor, localitatea este consemnată in anul 1808 sub denumirea Tuschnad, revenind la denumirea de
Tăsnad în anul 1854.
in anul 1875, localitatea trece din fonna de oraş în cea de comună, ca urmare a cererii
administraţiei locak, din cauza taxelor mari aplicate locuitorilor. După unirea Transilvaniei ~u
România din 1918, se instituie în Tăşnad administraţia românească, care cunoaşte o intensă
dezvoltare.
În umla Dictarului de la Viena, din septembrie 1940, se instituie administraţia maghiară
până în octombrie 1944, când Ardealul este eliberat şi se reinstituie administraţia românească_
Până in anul 1948, Iocalitarca Tăşnad a aparţinut j ude!llllli Sălaj.
Din anul 1948, până in 1968, localitatea a făcut parte din teritoriul administrativ al Regillnii
Maramureş_
Între anii 1952 - 1960, localitatea a aparţinut de Raionul Carei.
Din 1968 localitatea redevinc oraş şi este subordonată administrativ judeţului Satll Mare.
Localităţile rurale nu au cunoscut evoluţii deosebite, fiecare având o trama stradală relativ
simplă, lin drum principal şi câteva strazi laterale de/voltate tentacular,
Ora'lul Tăşnad s-a dezvoltat în anii postbelici prin amplasarea În zona de nord-vesl a unor
unităţi indu~tnaJe, iar în partea de vest o unitate militară.
Dezvoltarea localităţii înspre vest a fost accentuată şi de realizarea şrrandului tennaL
Trama stradală actuală este una tentaculară, care se datorează în principal fermei de relief
Dllpâ anul 1990, localităţile ruralc nu s-au dezvoltut
Un aspect aparte în istoria recenta a oraşlllul Tăşnad este reprezentat de Zona de Agrement
Ştrand Tennal. Istori~, Statiunea Turistică Tăşnad, spre deo,ebire de oraş, este de dată recentă, abia
în anul 2000, pnn Hotărârea Guvernului nr. 417, oraşul Tăşnad fiind atestat şi confirmat ca ~ta!iune
turistică de inte~s local, Premisele datează din anlll 197R când, în urma unor prcspccţiuni geologice
inten~e efectuale în regiune, pentru descoperirea de hidmcarburi, sonda a interceptat, la adâncimea
de 1.354 m, lin acvifer termal extins, cu ape mineralizate, având temperaturi de peste 7rc şi
mineralizare de aproape 9 mgrl. (sursa: hup;/lwlVw_la,nacl_".tiunc_rolcontems/J/,).
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Repere geografice şi geologice
Teritoriul admini~trlltiv 1I1oraşului Tăşnad este localizat în nord - vestul României, în partea
de sud-vest a judeţului Salu Mare. Din punct de vedere al coordonatelor geografice se situează la
intersectia paralelei de 4r46'38" latitudine nordică, cu mcridianul de 22°58'20"longitudine estică.
În cadrul unită\ii adruinisnativ-reritorialc, centrul polari~lItor - Tăşnad, detine o poziţie
relativ centrala. Prin~iplliele axe de comunicatie prin care se realizează conexiunea spaţială cu
localităţile Învecinate sunt reprezentate de DN II' (Zalău c- Tlliinad - Carei), DJ 191C (Tăşnad
Marghita), DJ 108M, DJ 195D, DJ I09P, OJ I08L şi calea lerată Jibou - Sărmăşag - Tăşnad ,
Carei.
Teritoriul Tă~nlldului face parte din extremitatea nord-eslică a Depresiunii Panonicc,
formată la mijlocul neozoicului, prin fragmentarea şi ~curundarea sectorului cristalin din vestul
>-

Carpaţilor Occidentali, în urma unei evolutii convulsive extrem de interesantă care li contribuit
enorm În procesul conligurării peisajului actual al zonei.
Spaţiul localităţii Tăsnad este poziţionat la contactul dintre microplaca Pannonică şi cea
Tmnsilvană, intr-un loc structogenetic de profundă fracturare ~i dislocare tectonică pe fondul
distensici scoarţei [ere~tre în cursul tectogcnczci din ultima perioadă geologică, cea terţiară.
Particularitatca geologi~ă esenţială a regiunii este generată de caracl~rul de subsidenţă, de coborâre
lentă a Câmpiei de Vest, fenomen manifestat in tot decursul cuatemarului.
În alcătuirea geclogică a acesteia intra fundamentul cristalino-mezczoic (şisruri cristaline
mezo şi katamelamorlice, micaşisturi şi subordonat magmatite metablastice, granodiorite gnaisicc şi
sienitc, depozite crelucice - orizonturi de calcare, dolomire, gresii) şi suprastructura sedimentară
(alternanţe de argile negricioase, conglomeratc poligene, gresii şi mame, dispuse pe grosimi de 400
- 600 m). Adevărata cuvertură o formează dcpozitclc mio-p1io~ene, care au groshui de peste 1.0001.200 m.
Cristalinul din fundament este compartimentat pnnlr-lln sistem de falii în reţea, ce a
determinat fonllarea structurilor distcnsivc de tip horst ~i gruben, prin scufundarea inegală a
fragmentelor re~.ultate la diferite adâncimi. Blocurile ~unl ~epllrate de falii dezvoltate de la est la
vest (faliilc carpalice), dar există şi falii orientate nord-sud (faliile pannonice) - cele care strabat
sectorul Carei - Omdea (grabenul din ValC<Jlcrului). Aceslui sistem de fracturi profunde i se
datorează cea mai impurtantă resursă turistică a Tăşnadului, şi anume apele termo-mincralc,
rezultate din inliltrarea apelor de suprafaţa în adâneuril~
subasmentului de-a lungul
discontinuităţilor tectnnice şi Încălzirea lor datorita trcptei geotenllice (creşterea temperaturii odată
cu adâncimca) până Il! peste 72 0c.
Formaţiunile sedimentare, care acoperă fundamentul vechi şi care pot fi admirate de turişti
in vcrsenţii văilor torenţiale poartă amprenta unor depuneri epicontinentale care au generat la
periferia cristalinului insular, structuri piemontane suprapuse (Dealurile Silvano-Somcşcnc).
Dcpozitclc pannoniene apar în facies detritie de ţărm (bancuri de ni~ip, mame, gresii, argile roşii,
pictrişuri) in Dcalurile Viişollrei, spre vest se scufundă sub depozitele cuaternare, iar În zona Cehal,
Făşnad - SăuC<Jsunt deshumare erozional de către reţeaua nrgllnismelor de drena] afluentc raului
10.

În zona peril"eri~ă li morfostrucrurilor de tip piemontan. din sectorul sudic al spaţiului
investigat, prcdominame sunt formaţiunile detritice (pictrişuri, nisipuri, argile mamoase) depuse sub
forma unor vaste C·llnuri de dejecţle cuatcrnare. Sincrone aeest<Jrll sunt depoziteJe loessoidc, cu
intcrcalaţii de soIuri Iusile
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Tipologia şi eamcLeristicile structurale ale formaţiunilor cuakmaTe influenţează puternic
regimul apelor frcatice şi de suprafaţă din regiune. Depozitclc superlieiale din ariile de câmpie sunt
dominate de allIvilInile recente (nisipuri. pietrişuri, rnâluri) p~~te care apar roci luto-argiloase,
impermeabile, ee conduc la stagnarea apelor mcteoricc şi la redu~erea drenajului subteran.
Exceptând extremitatea sudică a spaţiului analizat, depozitele cuatemare sunt răspândire pc
întreaga suprafaţă, fiind dispuse sub forma unor arcalc geologiee dil",renţiate între ele din punct de
vedere genetic astfel:
1.

depozite aluviale (pleistccen superior - holocen) - se întâlnesc În constituţia teraselor şi

albiilor majore şi slInt reprezentate prin pietrişuri în alternantă cu nisipuri şi argile. având grosimi
de 6 - 10 m; în aluvilInile recente ale Iuncilcr se întâlnesc argile (ariile vechilor mlaştini - Câmpie
lerului) şi argile nisipoase, pietrişuri şi nisip prăfos (Câmpia PirlIlui, Câmpia Cresnei, Câmpia
Săcăşcni);
2.
depozite de mlaştină (holocen inferior - holocen superior) - sunt răspândire în luncile joase
ale pâraiclor "-lieăll, Che~heţ, Ciripicea şi Santău. Sunt alcătuite din depozite de sedimente flnc, de
tipul solurilor îngropate, nisip, argilă, pietrişuri cu granulaţie medie şi fină (în bază);
3.
depo~.ite deluvial - proluviale (pleistoccn superior - holocen inferior) - apar în zona de
contact dintre câmpiik Înalte (Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni) şi colinele piemontane marginale
joase (Dealurile Viişuarei) fiind alcătuite din pictrişuri şi bolovănişuri nisipoase, separate de stratc
de argilă şi pral1.Lrimgiloase. Zonele de luncă sunt acoperite cu material argilos care favorizează
stagnarea apei.
Principalele elemente tectonice cu impact local sau regional asupra manifestării unor
fenomene hidrn-morfiJlogice de risc şi a proceselor geomorfodinamice neliuiare asociate (alunecări
de teren, seismicitate) sunt determinate de aria de subsidenţă Molii]) - Căuaş - Sânicolau de Muntclocalizată în lungul cursului râului Icr şi al văii Crasnei Vechi.
Din pun<:t de vedere morfologic, spaţiul analizat se suprapune (parţial) peste următoarele
trepte morlogenetice, integrate din punct de vedere fiziC<l-geogr<lfic,respectiv Câmpici dc vest
(Cămpia Someşului, Cîmpia Crişurilor) şi Dealurilor de Vest (Dealurile Silvano-Someşene).
La rândlll101",subunităţile prezintă următoarele suhdiviriuni:
a)
Cîmpia Someşului: treapta joasă (de subsidenţă şi divagare) - compusă din Câmpie Cmsnei
şi treapta inaltă (caracter de glncis subcolinar] - cu subunitatea Câmpia Săcăşeni:
b)
Câmpia CrişlIrilor: treapta joasă - compusă din Culoarul1erului (Câmpia Ierului sau Eriului)
şi treapta înallli - fonuată de Câmpie Pirului (câmpie subcolinară înaltă);
c)
Dealurile Sil vano - Someşene: treapta picmontană joa~ă - cu subunitatea Dealurile Viisoarei
(denumită şi Colinele Toglaciului sau Piemontul Tăşnadului).
StTlletura morfologică a localităţii Tăşnad se C<lmplIne din asocierea formelor de relief
integrate unităţilor de câmpie (de divagare, pe zone de mlaştină d~s~cată, de glacisuri] şi dealurilor
piemontane .Ioas"" într-un spaţiu geografic Înscris unnătoarelor subunităţi morfostrucruralc:
•
Culoaml lerului (sectorul nordic) - corespunde unei câmpii aluviale joase cu caracter de
divagarc şi slIbsidenţă, situată la o altitudine medic de 120 m, 1(,mlată peste un vechi şanţ tectonic
care până la începutul holoceuului a fost albia comună de scurgere a intregului sistem hidrografic a
Tisei superioare. CuloarulIerului. lat de 5-15 km a fost o zonă mlăştinoasă şi inundabilă (panta de
curgere 0,2%0), în prezent râul Ier curge într-un canal rectiliniu, iar lunea este in intregime drcnată.
în spaţiul regiunii analilate ocupă un areal restrâns localizat în perimetrul satului Valea Morii,
corespunzător Imei morlulvgii de luncă joasă, care asociază resturi de popine şi din terasa 1 (2-6 m,
8-12 m), alănLri de lIn relief minor format din albii meandrare. grinduri şi braţe părăsite.
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•

Câmpia Crasnei (compartimentul sud - vestic) - eSle o zonă joasă, cuprinsă între Culoarul
Ierului şi Câmpia Săcăşeni, aluvionată şi drenat'; de râul O-asna, Altitudinile sunt cuprinse intre
116-127 !TI.Supnlfata este În general plană, prezenW_ndpe alocuri forme de microrclicf pMitive
(grinduri), precum şi negative (microdcprcsiuni).
•
Câmpi!! Pirului (extremitatea nordica) - repre~.intă II câmpie subcolinară Înaltă (cu caracler
de glacis), înscrisă l"âşieide racord dintre Dealurile Viişoarei (in sud) şi Culoarullcrului (in nord).
Datorită altitudinilur cuprinse intre 140 m şi peste 170 rn (Vârful Pe Deal - 174 m, Dealul Satle!! _
175 m), ace,l teritoriu, chiar in condiţiile în ~ar~ depozitele
plcistocenul ui s"perior, poate fi Încadrat şi DealllTilor Viişoarei.

deluvial

- proluviale

aparţin

•
Câmpia Săcăşeni (partea de vest) - este SilLilllăÎntre văile Crasna şi Santău şi se suprapune
peste un glacis !i)ur1e Ingust ce face trecerea de la Cilmpia Crasnei (nord) la morfostructurile
piemontane marginale asimilate cu Dealurile Viişoarei (~ud).
•
Zona cohnară include partea de nord a Dealurilor Viişoarei, extinse între fâşia câmpiilor de
glacis (Câmpia Pirului, Câmpie Săcăşcni) şi Culoarul Crasnei (în est). Dealurile au formă de
intcrfluvii holtite, fragmentate de talvcguri
"
de drenaj putemic adâncite în formaţiunile
A
pannoniene (100 - 140 m]. Altitudinilc sunt
în general redll~e (200 - 260 m). valori în
jur de 300 m întâlnindu-se numai in
extremitatea sudică a teritoriului analizat
(altitudinea maximă
Dealul Prcdu - 273
m].
Fig.
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Forma de relief predominantă este
eâmpia, ceea ce indică existenţa unui
potenţial agrar ridicat şi favorabilitatea
exploatării agricole a terenului (treapta
altimetrică d~ 120-150 m, deţine 57,0%, iar
~uprak\ele înscrise valorilor de 150-180 m
altitlldine
o~llpfl
16.0%
la
nivelul
teritori llllli)_
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Clima
Tipul d~ climă în care se încadrează zona est~ cel temperat continental moderat de câmpie,
cu influenţe vestice şi nordice, iar pe fâşia sudică şi sud-estică se resimt influenţele locale ale
dealllTilor, de ohicei mai accentuate la gurile văilor.
T~l11p~raturamedie anuală prezintă valori cllprin,;e între 9,1 DC în sectorul sudic al regiunii
(DealllTile Viişoarei) şi IO,O°C pe treptele de relief joase inscrtse subunităţilor Câmpici Crişurilor şi
Câmpiei Someşului_
Raportat la nivelul judetului, clima este temperat-continentală, moderată eu veri puţin mai
călduroase şi icrni eeva ma; blânde decât în general în restul ţării, prezintă mici diferenţe intre Iona
de câmpie şi zona deluroasă. Cea mai ridicată temperatură, +39 - +4ooC, a fost Înregistrată în augll,;t
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1952 la Carei (maximă absolută), iar cea mai scăzută, de _ 40° C care a fost înregistrată la Saru
Mare În decembrie 1961 (minima absolută).

Luna ranuane este luna cu tempcraturile m~dii cele mai scăzute (_1,9°C). Temperaturile
medii lunare reduse sunt Înregistrate şi în cursul lunilur februarie (-1,56C) şi decembrie (0,6°C)_
Tcmperatmile medii cele mai mari sunt înregistrate în lunile iunie (20,2°C), iulie (22,7"C) şi august
(24,9°C).
Temperatura maximă absolută înregistrată la Ti>şnad a fost de +35"C, la data de 16 augu:;t
1999. Maxime absolute ridicate (peste 20°C) se înregistrează aproape în tot timpul anului,
exceptând anotimpul rece.
Temp~ratunl minimă absolută înregistrată la Tuşnad a fost de - 31°C, la data de 24
decemhrie 1990. Numărul mediu al zilelor cu tempcraturi minime sub O"C în decursul unui an este
de 90 de zile. Luna ianuarie esrc luna cu cele mai mult~ zile de Îngheţ (25), urmată fiind de luna
februarie (24). Îngheţul stabil începe în medie din a doua jumătate a lunii dceembne, dar
temperaturi sub O°C se înregistrează frecvent şi în nop\ile de la sfârşitullunii octombrie.
Valoarea climarică a unui teritoriu nu e:;te dală doar de altitudinea sa, ci şi de agen\ii
elimatenci care au efecte benefice asupra organi~l1lului. Specificitatea bioclimatică a sla\iunii
turistice Tă~nad rezultă din asocierea dintre bioclimalul sedativ indiferent (de cruţare), caraeteri~tic
zonei dealurilor piemontane şi bioclimatul excitant-solkilanl, răspândit la nivelul subunităţilor de
câmple.
Acest bioclimat de câmpie şi dealuri joase eSle indicat categoriilor de persoane ce nu suportă
contraste meteorologice şi stresul factorilor climatiei_ E~le un bioclimat fără contraindicaţii pentru
praetiean(ii turismului, tipic pentru odihnă, indicat ~i persoanelor sănătoase, dar cu sIă,; de
sunnenaJ_
În statiunea Tăşnad, cura climatică, alături de cura hidrotermală, se poate reali".a prin
practi"area turismului agremental în intervalul mai-sept~mbrie, în aer liber, iar în baze amenajate,
pe tot par"lLYsulanului.
Alimenlată în permanenţă de masele de aer oceanic încărc.ate cu vapori de apa, umidilatea
atmosferică a oraşului este destul de ridicati> tot timpul anului (64% vara, 83% iarna, media fiind de
71%)_ Dalorită acesteia este asigurată o activitate vegetativă normală pentru toate plantele cullivate
şi "pontane_ lnlluenţele acesteia se exercită mai COnCret prin fenomenul nebulozităţii ŞI p11n
precipitaţii.
Nebulozitaten este relativ redusă (5,5) şi lavori(eaâ
un număr destui de mare de zile
;n8orile (70-75), însumând circa 2.000 ore/an, hune pentru cură helio-termală, suficiente penlru
coacerea la timp a recohelor de câmp, a fructelor şi a viJei-de-vie_ Acestea conduc la caracteristicl
bioclimalice repI1:'zentate printr-o medie de ~ zile de confort lermic (în luna iulie, la ora 13:00), cu
llll număr relativ redus de zile cu disconfort termic prin înci>heire(9 - 10 în luna iulie).
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Indicele de stres bioclimatic general (rezultat al cumuliirii indicilor de stres pulmonar şi
cutanat) are o medie anuală de 40 (comparativ cu 60-65, in Câmpia Românii).
Precipita(iile la nivelul judeţului Satu Mare simt eviden!iak în tabelul de mai jos:
r,helol m, 2 C,nhhll,. lunara şi anualii de precipitaţii (mm), la "aliil' mere"mlogieo <linjud,!ul S.I" Mare. Jin ""\II 2013. Sursa[,,\PORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

1 '
1

ss

-

~

,

'"

1 "

tao.a

1 ;;.0

ÎN JliDEŢUL

OM
1 '"

'""
".,

"

SATIJ MARE PE ANI!L 2013

,

1 00'

1 tta

O"

1 '"

1 ""

'" '"

W.O

1
1""

"'.0

1""
1

ar.a

za.s

'"

'"
1

'O

1 ".0

1

ars.s
-

Canti tăţile medii anuale de precipitaţii prezintii unele di li:renJieri locale, condiţionate atât de
dinamlca maselor de aer, cât şi de particularităţile suprafeţei active, fiind cuprinse între 500 - 600
mm/an în ;wna de câmpie (569,0 mm/an - la Tiişnad) şi 650 - 700 mrn/an in zona dealurilor
piernontalle. Din cantitatea anuala de precipitaţii, aproape jumătate (45,6%) cade la sfârşitul
primăverii şi vara, perioada maxima fiind în lunile mai şi iunie (apruximativ 25%). În restul anului,
Cu excepţia lunii decembrie, repartizarea este destul de unilonnă_ Cele mai mari cantităţi de
precipitaţii s-au înregistrat în lunile iunie şi iulie 2001 (I58,4 şi 160,6 mm). În schimb, la sfârşitul
verii sunt frecvente cazuri când cantitatea lunară de precipitaţii este sub 10 mm, fiind şi situaţii când
în cursul unei luni nu se înregistrează precipitaţii.
Fiţ. ",.

3 - C""li1,1,,, lu"ar" J, precipitalii la Til~ad i'UT;a

mm

Statutul Ora,ului Tit;nad -_iod. S"j" M.",,)
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Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este de
120-130, din care, în medie 24 de zile sunt cu
ninsllare. De ubicei, prima zăpadă cade În
prima decadă a lunii decembrie, dar nu se
menţine. Un strat relativ subţire (l0-12 cm) se
I{llTIlea;.:ăîn luna ianuarie, dar nu durează
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decât până la jumătatea lunii februarie când
începe sii se tllpeas~ă. Numărul mediu al
zilelor cu strat de zăpadă la sol este de 8,3 în
ianuarie şi 6,7 în februarie. Cele mai puţine
zile cu strat de âpadă sunt în luna noiembrie

(1,0), pentru ca În decembrie ele să ajunga la 4,5 zile.
În perioada noiembrie-februarie sunt foarte frecvente cuuri de ceaţă (în medie 6 zile în
ianuarie,5 zile în decembrie şi 4 zile În februarie). Ceaţa e mai pUlin obişnuită în perioada aprilieseptembrie, când nopţile sunt în general calde şi atingerea punclului de rouă este mai dificilă (0,4
zile în mai şi 0,5 zile în iulie şi august), Numărul mediu al zilelor cu ~eaţă este de 30, prezentând
variaţii de la un an la altul.
în cursul anului presiunea atrnosfcrică variază În limite J()aJie mici, observându-se totuşi o
~reştere peste media anuală în timpul sezonului rece, urmată de 11 scădere tr~ptată în timpul verii, Ca
unnal<', impactul asupra organismului uman este nesemnificativ, fiind prntejat de efectul negativ al
o~cilaţiiluT ample şi frecvente ale acestui parametru meteorologic.
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Cea mai mare valoare a presiunii atmoslerice se înregistreaza in luna octombrie (1004,5
mb), iar în curslll lunii aprilie presiunea almosferică atinge valoarea cea mai sc<'t2ută(983,2 mb).
Regimul eolinn indică o predominan!ă, primăvara şi vara fiind mai f;-e~vente vânturilc
vestice, cu maxima în luna iulie, iar toamna şi iarna cele estice şi nord-estice, Vânturile afectează în
mare măsură regimul precipitaţiilor, in special cele de vest care generează ploile de primăvară şi de
vară, Viteza medie anuală a vântului este de 2/i-3,5 mls, Vânturile foarte puternice, cu tente de risc
turistic, sunt Cu totul excepţionale.
Indicele pluvio-eolian prezintă valon mai mari la nivelul ariilor joa~~ de câmpie (Câmpia
Crasnci - IPE ~ 10) şi uşor mai reduse in sectorul dealurilor piemontanc (Dealurile Viişourei _ IPE =
9).
Resursele de apă şi potenţialul hidro-termo-mincnd
Teritoriul administrativ al onl~ului Tăşnad posedă însemnate reSllrse de apă, având în subsol
nn important zăcământ hidro-tenno-min~ral utilizat în scopuri de agrement şi balnear,
Reţeaua hidrografică a spaliului analizat este compusă din unnătoarele cursuri de apă:
Pârâul Sanrău (Cehal), Pârâul Cean, Pârâul Valea Neagra, Pârâul Cinpicea şi Pârâul Chechcţ.
Apele de suprafaţa aparlin bazinului de recepţie al lcrului (Eriului), artere principală fiind
Pârâlll Cehăluţ (18,8 km lungime), m un curs semiremporal, cu albia abia schiţată în direcţia SVNE, conl'mll înclinării terenului. Afluenţii Pârâului Cehal sunt Pâriilll Valea Neagră (3,7 km
lungime), Pârâul Ciripicca (9,7 km lungime), Pârâul Valea Ra(iului (3,7 krn lungime), Pârâul
Micălllui (5,2 krn lungime) şi Pilrâul Checheţ (16,3 km lungime)_ Revărsare», fenomenele de
meandft'are, precum şi cursllTile parasire reclamă urgente 11lcrări de regularizarc prin
recondilionarea sistemelor de canale d~ scurgere, deocamdata colmatate (Pârâul Suntău).
Drenajul subteran şi de suprafaţă defectuos, datorita prezenlei unor straturi de argile care
împi~dică infiltrarea în profun1.im~, influenţează negativ acumularea rezervelor de apă necesare
soluilli în perioada de vara.
Aflate pe teritoriu de câmpie aceste cursuri de apă au caracteristici diferite de la nord la sud.
În partea de nord a câmpiei, pâraiele au văi superficiale cu albii părăsite şi terase îngropate, iar în
partea de sud au numeroase meandre, lunci joase şi sunt supuse adesea unor inundaţii (cele
provocate de Pârâul Cehal, fiind de notorietate),
Sistemul hidrografic al zonei indude şi o serie de lacuri (iazuri) ale căror atribute atractive
nu pot li neglijate, ci dimpotrivă, trebuie intens şi polivalent valorificare, atât ca elemente pitoreşti
ale peisajului, cât şi prin activităţi nautice, pescuit, înot. Principalel~ acumulări de acest tip din
Tăşnad şi localităţile învecinate sunt pre~elJtate În tabelul nr. 2,
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funcţie de condiţiile hidrogcologice, se deosebesc
două medii acvifere: unul dc adâncime (acvili;rul tennal ponţian) şi unul mai aproape de suprafaţă
(sistemul acvifer holocen).
Apele freaticc sunt cantonate în pietrişurile din lungul luncilor, conurile de d~jeqie, pânzeie
aluviak ale câmpiilor joase sau înalte şi în terase. Uneori apar şi la baza depozitelor loessotde. În
câmpiile cu caracter de glacis subcolinaT, stratele acvifere sunt discontinue sau locale, din cauza
inlen;<ll<lţiilor argiloase. În schimb, la nivelul zonelor de luncă şi pe terasele inferioare larg
dezvoltate, pânzele acvifcre SLmlaproape de suprafaţă şi au o productivitate mar~_ DrelJujul apelor
freatice se face spre regiunea cohorii.tă a Văii Ierului. Gradienţii hidraulici sunt deslul de diferiţi În
regiune, având valori cuprinse intre 0,0025 şi 0,0050.
Debitele medii ale apelor freatice carnonate în zona de câmpie variază intre valori de 0,1 şi
1,5 l/s/km2. Apele subterane de adândme se prezintă sub formă ascensională sau arteziană şi sub
IOTIJ1ăde zăcământ, Etajul superior de straturi acvifere este format din ape dllki, carbonatate, la
adâncimi de 250·400 m.
Apele freatice din câmpia joasă ~i terasele inferioare nu corespund sllb rap()Tt cantitativ şi
calitativ (starea chimică şi hacteri()l()gică) pentru alimentarea cu apă a localită!il()r. Fac excepţie
unele surse locale care dispun de debitemaiinserrmate.asigurând
necesarul pentru o bună parte a
populaţiei. În treapta piemontană apar la contactele morfologicc, linii de i/.voaTe bogate care pot
asigura necesarul de apa prin sisteme centralizate.
Pe teritoriul localităţii Tăşnad a Jilst descoperit un important zăcământ hidm-tenno-mineral,
în anul 1978, fiind forat un puţ de captare a apei termale, la o adâncime de l__,S4 l)l (80lJda 4.715).
Apele de zăcământ din etajul inl'erior (800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca i7vO'lre S'lUca foraje
sub formă de ape minerale, dar şi tennak, lu 50"C şi chiar peste 70°C.
Zăcământul hidromineral ClIcaracteristici termale al Tăşnadului este situat la li adâncime de
1200 m şi are un debit de 1.500 m3/24 li, obţinut dintr-o singura sondă. Apa hipertermală are o
temperatură de suprafata de 72 "C şi o miueralizare totală de 9,84 glJ, este predominant clorurată •
bicarbonatată • sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sudică - calcică •
magneziană în prezenţa amoniului şi pOl~iului.
Apa rermală provenită din for<ljul 4.715, utilizată în bazincle StaJiunii Tăşnad, prezintă
următoarele caracteristici: mineralizare<l totală de 9,846,3 mg/l: pH: 7,5; anioni: CI -, HC03-,
S042·, N03·, I " Br .; cationi: Na+, Ca2+, NH4+, Mg2+, K+, Fe2+; acid horic (HB02): acid
silicic (H2Si03).
Apa analizată din punct de vedere chimic şi microbiologie, conform Rap011ului de Încercări
nr. 47/2007, al Institutului NaJional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclirnatologie
Bucureşti, poate fi utilizata în cură externă in următoarele afecţiuni: rcumatismale degenerative,
reumatismale abarticularc, ncurologice periferice cronice, ginecologice cromce (în atara puseelor
inflamatorii), afecţiuni posuranmance.
boli asociate (boli profesionale, endocrine, boli de
metabolism).
Date hidrogeologicc primare şi de calcul privind forajelc executate in formaţiunile
pleistocene şi pliocen superioare din zona Tă~n<ldsunt prezentate în tabelul alăturat (dllpă A.Ţenu,
1981):
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adâncime canlonate in depozirelc de terasă de 11 - 20 m, 40 - 55 m, 70 _ 90 m şi 115 - 120 m, Din
cele 9 foreje executate, şase au adâncimca de circa 120 ro şi captează trei complexe acvil'ere (45 _
54 m, 68 - 90 ro ~i113 - 11(j m). iar trei au adâncimea de 40
26 - 28 m].
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şi captează două acvifcre (1 1-20 m,

Oebitul şi calitatea surselor de apă core~ptLnde cerinţelor actuale ale fclosinţelor din oraşul
Tăşnad. Astfel, debitul de apă ce provine din frontul de captare a fost estimat la 3.000 m31~.isau 125
m3/h. Debilul unui puţ a fost estimat la circa 16-20 m3ih, ceea ce corespunde cu 4,5 - 5,5 I/ş, Sub
aspect calitativ apa cantonată în complexele acvift,re menţionate corespunde condiţiilor de
potabilitate prevăzute în STAS 1342/1991. Din plLnd de vedere al distributiei cu al<otati in apele
subterane in zona Tăşnad se observa că zonele ClI concentraţii de azotaţi care depăşesc limita
admisă, 50 mgll (în conformitate cu Legea 45812001, modificată şi completată cu Legea 311/2004,
privind calitatea apei potabile] se afla în zona deal uriloT Tăşnadului.
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Soiurile
Solul, ca clement de sinteză în cadrul peisajului, aflat
În strânsă corelaţie cu celelalte componente naturale
(substrat geologic, dimal, vegdaţie), joacă un rol
deosebit
în ecuaţia geoproducrivă, deoarece
contribuie la menţinerea echilibrului geosistcmic şi
condiţionează valorificarea complexă a teritoriului
(culturi
agricole,
vitielLllurd, activităţi
silvopastcralc, turism, etc.). Prezenţa unui strat de sol
continuu ŞI fertil, indlIce teritoriului
aspectul
reccnfortant al fcrtilităţii, malerializat în dezvoltarea
unei varietăţi dc plante naluTale, de tipuri de culturi
care, la nivelul de ansamblu al peisajului, generează

policromie, diversitate, interes.
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Învelişul cdafic al spaţiului analizat se Încadrează În următoarele calegorii (S.R.T.S.-2003):
clasa cemisoluri. clasa cambisuluri şi clasa luviscluri. Acestea prezinta numeroas~ subtipuri care
alternează pe spatii restrăns~, iar în asociaţii apar vcrtosoluri şi histosoluri (soluri turbcase).
Rcpartiţia lipllrilor de scluri indică o proporţie mai mar~ a eutricambisolurilor
şi
luvisolurilor (46 %), urnlate de ceruozicmuri (42 %), iar suprafeţele cele mai reduse sunt deţinute
de luvosoluri tipice şi albice (11 %) şi eutricambisoluri (1 %). Dintre toale aceste tipuri de sol,
ceruoziomurilc nu neee~ilă măsuri ameliorative speciale.
Din punct de vedere pedogeografic, teritoriullocalităţii se găseşle în regiunea de câmpie şi
dealuri joase, aflată sub influenţa unui climat temperat de nuanţă subananli~ă, ceva mai umed decât
cel obişnuit de stcpă.
Sub acţiunea agen\ilor modelatori şi a vegetaţici, seturile au suferit anumite modificări,
astfel soiurile de sub vegetaţia de pădure sunt puternic humificate, cele de pe terase şi dealurile
piemontanc se află Într-un stadiu avansat de podzolirc, iar cele de sub paji]tile câmpiilor prezintă
fenomene de pseudoglei;rare. p~ locul vechilor albii părăsite (cu nivelul apdor freatice aproape de
suprafaţă) s-au format soIuri bidromorfe (hidrosoluri). Iăcovişti (gleisoluri) şi chiar uşor sărărurate.
Lăcoviştile, în mare parte au fost drcnatc şi transformate. în terenuri de cultură, evcluând
spre soiuri brune de pădure. Sclurile brune podzolice se prezintă bin~ structurate cu un drena] în
general bun şi cu o reaqie slab ecidă, dezvoltare pc material alllvionar nisipos cu mâl şi alte
elemente de dimen~illni reduse.
Din caLail:că au un conţinut redus de azot şi de fosfor Ibarle mare, in forme greu accesibile
plantclor, solurile au n~voie de Îngrăşăminte. in general, solurile sunt destul de roditoare, dacă sunt
lucrate bine. Plantele cele mai indicate sunt: grâul, ovăzul, Jloarea-soarelui, cartoful, cânepa.
porumbul, sfecla de ~.ahăT,furaje, meiul.
Pe versanlii cu pantă mai mare apare fenomenul de eru~.illne. Aşa este cazul dealurilor
picmontanc din parlea de sud şi sud-vest a oraşului Tăşnad, valorifkale prin plantaţii de pomi
fructifcri şi culturi de vi\ă-de--vie.
Sub aspect tehnologic, legat de lucrările hidroameliorative, <;econstată efi un procent de 31
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% dintre soIuri au o permeabilitate redusă, având coeficientul - K emis" 1 -6 sub 100. Solurilc cu
permcabilitatc redusă <;~arlă in câmpiile joase (Câmpia
Crasnei, Câmpia lerullli), iar cele cu permeabilitate bunii
se află mai ales în câmpiile drenate (Câmpia Săcăşcni.
Câmpie Pirului) şi în dcall.lrile piel11onlane.
Fig. n,. 5 _Ii,,,, ,oluril,,,_ i",IoI"1 S,'u Mm, (S""a:
hllp:ii~·ww""""Jla.ou."'.".-,ol"TiJor,din.judctlJl."t"_mare)

Prin

activităţile

sale, mai ales prin praclicile
agricole, omul este În măsură Mi modilice substanţial
caracteristicile
mediului natural de pedogeneză
ŞI
proprietăţile solurilor.
În general, factorul antropic acţionează în sensul
~reşterii productivităţii solurilor, insii acJiunik sale pot
avea ŞI efecte contrare,
dacă nu s~ cunoaşte
I'llnqiunalitatea integrată a pedosistcmelor.
Conlucrarea
factorilor
pcdologici
naturali
(temperatura, precipitaţiilc, alterarea mcilor, vegetaţia,
conligunl\ia reliefului) a determinat, în timp, lornlarea
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unui înveliş edafic "alial, atât În ceea ce priveşte gama snlllTilor evoluate, cât şi di~lrihu!ia
mozaicată a lor in ~paliu.
Solurile din zona de silvostcpă fac parte din c1~u cemisoluri şi sunt răspândire pe areale
extinse În partea de nord a teritoriului,
Crasnei). Fiind n :mnă de tranziţie de
răspândire mare ~unt cemuziomurile
precipitaţii medii amlllie între 500-600

ccupând 42% din ,upnlfa!ă (Culoarul Ierului şi Cilmpia

la o vegetaţie de 8l~pii la una de pădure, solurile cu o
cambicc formate pe un relief slab înclinat, climat cu
mm, regim hidrie periodic percolativ, tempcraturi medii

anuale ridicate şi o vegetatie ierboasă (sp. Stipa, Andropogon, Poa). La altitudini ceva mai ridicate,
procesul de cambi«are este Înlocuit cu cel de levigar~, iar cernoziomurile cambice trec În
cernozicmuri argice_ În urrna destelcnirii se observă un inl~ns proces de regradare (earbonatare
secundară) a părjii superioare a solului.
Cemo~iomurile cambice şi argicc au proprietăţi bune În ceea ce priveşte textura, structura,
conţinutul în humus, pH, saturaţie în baze ctc., liind prielnice pentru cultura plantclor de câmp
(grâu, porumb, sfedii de zahăr, legume, trifoi, lucernă, ş.a.t.
Solurile din ".ma de pădure sunt întâlnite în sectorul central-sudic al spaţiului analizat, unde
pe vcrsanţii puţin înclinaţi ai câmpiilor subcofinare înalle (Câmpia Săcăşeni, Câmpie PiTUlui) şi
intcrfluviile prelungi ale dealurilor picmontane, ~-au înlrunil condiţiile pedogcnctice specifice
formării unui in veliş edalic, încadrat claselor cambisol uri şi Iuviso Iuri, care deţin 58% din teri tcriu.
Eutricambisolurile s-au format în condiţii de relief de <.leal,dmpii umede, de obicei pe versanţi
(terenuri cu drenaj bun), dar şi pc suprafeţe cvasiorizontale (lunci, terase, glaci,>uri, poduri
intcrtluviale). Au evoluat pe roci bogate in calciu sau alte elemente bazice (argilc, luturi, mame,
depozite de terasă, etc.) şi prezintă o textură, de 0bicei, mijlocie (Iutoasă sau IUlo-prăroasă),
nediferenţiată pe pmlil ~i o structură slab-moderat de~.vollală_ Se caracterizează printr-un conţinut
de humus de 2 - 8%, grad de saturaţie in ba~.e ridicat, reacţie slab ecidă până la neutră şi
aprovizionarea cu substanţe nutritive relativ bună_ Sunt bine valoriflcatc de păduri şi pajişti
naturale, de culturile agricole şi plentaţiile de pomi rru~lili;ri, caz În care sunt utile d()l~ nuci de
îngrăşăminte organice şi minerale.
În relieful dealurilor piemcntanc, luvosolurile ocupă terenurile planc eu drenaj global
defectuos şi hazinetele depresionare, prezintă un ori7.(.mlA uctic (Ac), urmat de orizontul eluvial E
(El sau &1) şi orizontul B argic (Ilt) cu grad de saturaţi~ în baze de peste 53% şi procese locale de
podzolire. Luvo~olurile sunt predominant soiuri forestiere)i au o fertilitate mijlocie pentru plantaţii
pomicolc. pajişti şi unele culturi (cartof, orz, plante fmajere), in acest caz necesitând amendamente
calcice, ingr~iil1linte azotate, fosforicc şi potasice.
LlI\'o,>olurile tipice şi albice se întâlnesc pe versanţii din cursul superior al pâraielor
Ciripicca şi Valea Neagrii şi sunt acoperite în cea mai mar~ parte de păduri de gorun şi stejar.
Continutul de humus este de calitate inferioară, reacţie puternic acidă, gradul de saturaţie in baze
scăzul (30-50%), slaba aprovizionare cu substanţe nulrilive, (jind şi soiuri puţin active din punct de
vedere microbiologie_ Pajiştile şi livezile dau produqi; mijlocii datorită variatiilor mari ale
regimului hidric şi ~ărăcirii lor În substanţe nutritive.
l'ig. "'. 6 Rep,nili. lipurilor <lesoiuri (,u,,,,, S""",,,l Orajlllu,
Tăşnad)

TAŞNAD

Solurilc

aznnale

(imrazonale)

sunt

soiuri formate sub actiunea unor factori
pedogenetici locali, iar in eadrul teritoriului
analizat se întâlnesc atât in Z0na piemontană.
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pe suprafeţe mai restrânsc, cât şi în sectoarele de terese şi lunci din cadrul câmpiilur. În primul caz
se remarcă prezenţa rcgosolurilor şi erodisolurilor, iar În cel de-al doilea dnminanţa hidrisolurilor
(stagnoscluri. glcisoluri), salsodiwlurilor, aluvisolurilor şi protisofurilor, în sectoarele de luncă.
Tipurile de sol menţionate (cu excepţia aluvisolurilor molice şi coluvice), prezintă un
potenţial de fertilitate scăzut, prelându-se la o gamă rcsrrânsă de folosinţe (pajişti naturale sau
plantaţii pomi-viticolc. in unele silualii). Procesele de anaerobioză şi reducere, asociate proceselor
de gleizare şi pscudoglcizare sunt puţin favorabile plantclor de cultură, motiv pentru care
hidrisolurilc (glciscluri distri~e, moli~e şi psamice, stagnosoluri tipice) sunt utilizate Îndeosebi ca
păşuni şi fâncţe.
În zonele joase de câmpie şi în luncile râurilor, dominate de snluri slab evoluate mai ales
datorită iuundaţiilor care au lavorilat procese de colmatare, scurgcrea apei este redusă, dar
infiltrarea profundă până la saturaţie, conduce la procese de glei7..are. Terenurile Înscrise acestor
forme de relief sunt slab aredule de procese de degradare prin crozi line, datori tă declivităţii reduse,
În schimb utilizarea lor agricolă este defavorizată de evoluţii specifice prin saliniwre.
În zona piemontană (Dealurile Viişoarei) şi a câmpiilor cu caracter de glacis subcoliner
(Câmpie Firului, Câmpia Sfu.:ilşeni), unde se creează un adevărat "bandaj" de argile, soiurile fiind
foarte puţin pcrmcabile, nu acumulează decât cantităţi neînscmnate de apă la partea superioară,
restul se scurge cu o vile/li ma", la suprafaţă, sub forma de viituri chiar la pante relativ miei. Tot
excedentul de apă căzut în aceasUi parle a zonei şi care nu se acumulează (apn~~iat la cea. 30 _ 50 %
din totalul prccipiteţiilor mui însemnate) este dirijat spre câmpia joasă (Culourul Ierului).

Structura

şi utilizarea terenurilor

Suprafaţa totală inclusă în limita administrativ teritoriala a oraşului Tăşnad este de 9.660 ha,
din care 1.432, Il ha lerenuri în intravilan şi 8.227,89 ha terenuri in ex!ravilan.
Structura terenurilur este prezentată În tabelul de mai jos (2005):
Ta!>dul "r. 5 - ,Iru",""

tcrCll"rilor agricole pe <atego,-ii de 1'"IO,iOI" ,,,,,.,

S'a'utul O",,,lui

Tă,llarl
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Agricultura este domeniul
Tăşnad şi în satele apartinăroare.

,

de activitate predominant

in oraşul

Modul de utilizare a kremniJof, structura fondului funciar,
structura şi ponderea principalelor categorii de culturi, intensitatea,
structura şi sistemele de creştere a animalelor toate sunt strâns legate de
condiţiile naturale morfoc1imatice şi pedologice, de prezenţa (în trecut)
excesului de umiditate, dar şi de implicarea factorului social-economic şi
istoric.
Potenţialul agricol al omşllilli Tăşnad este influenţat de fcrtilitatea
naturală ridicată a solului. În mod tmdiţiolJal, zona este cunoscută ca o
zonă de câmpie; fiind camd~ri;lată de un număr de 1465 exploatarii
agricole din care 1117 de explcatatii agricole au şi ammale_ 329 de exploatarii agricole sunt Iără
animale, Iar 19 exploataţii agricole se ocupă doar eu cre_~kr~a animalelor. Aceste exploatarii
agricole reprezinUi un procent de 2.11 % din numărul total de explouta!ii agricole la nivelul judeţului
Salu Mar~ (M,", http://w,,'w_,,a~O](j_di''L~d
Acest fapt este evidenţiat şi din datele statistice avute la dispoziţie, prezentate în tabelul de
mal JOS:
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mare o au gospodăriile
individuale raportate la perwand~ juridic~,
Creşterea animalelor (wotdUlia) a fost influenţată de schimbările de după 1990, în special
ca urmare a aplicării generale a Legii nr, 18/1991, în urma căreia agricultura coopcratistă a devenil
primul sector economic privali~.al din România. Ca unnare, a fost desfiinţat sistemul de creştere a
animalelor în ferme zoOl~hnie~ cooperatiste. Această lege a avut, În timp, efecte şi asupra
sistemului de ferme zootehnice de stat.
Structura creşterii animalelor la ni "elul Oraşului Tăşnad este prezentat in tabelul de mai jo~:
TaI",lul

TI,_

,

Pc termen scurt şi mediu, aceasta a aVlll un impact negativ asupra efectivului de animale din
toate categoriile, acestea fiind crescute predomimmt, cu efective reduse, în gospodăriile din mediul

~1.
Ca subdomeniu al economici locale, agricullma este caracterizată de tendinţe involutivc a
populaţiei implicate în sector (schimbări structmale ale ocupării populaţiei - activitatea agricolă
rămâne un apanaj al populaţiei tradiţionaliste, varstnice), şi a restrângerii zonelor agricole datorita
"urbanizării'' localităţii (extinderea zonelor rezidenţiale).
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Posibilităţile de dezvoltare ale sectorului agricol se manifestă:
a) la nivelul microferrnelor integrate În zona nordică (care completează veniturile ob\inute din
activităţi agricole cu alte servicii! produse de tip turistic, mici ateliere meşte~ugăreşti, etc);
b) dezvoltarea unor microferrne (semi)intensivc În zonele societăţii "galbene" (Zona rurală a
Oraşului Tă.)nad), dar aceste investiţii, însă, pot fi mai scumpc datorită eo~tllrilOTde mediu pe care
le implică.
Ponderea destul de mare a terenurilor agricole (peste 70 %) se datorează diminuării, prin
defrişare, în timpuri istorice, a pădurilor şi introducerii terenurilor în cirCllitul agricol.
ClllturiJe furajere s-au redus ca pondere după 1990, reflectând de~integrarea sistemului
intensiv de ~reştere a animalelor şi trecerea la cel subzistcnţial familial. Acelaşi lucru se poate
afirma de~pre cultura cartofului, componenta alimentară de bază şi totodată cultura I"rajerii aviind
conditii favorabile de cultură în zona colineră. Paleta de culturi este mult mai diver,ă, de exemplu
culturi legumicole, plante tehnice - sfecla de zahăr, cultivarea tutunul ui, el<;.
Modul de utilizare a terenurilor la nivelul UA T 'I'ăşnad este prezentat in tabelul de mai jos:
il
"

;

funciare modul de
utilizare a
terenurilor.

,

suprafete

"

Structura culturilor la nivelul VAT Tăşnad este pre~entat in tabelul de mai jos:
ra1>eluln,. 10 _S"l,mbp «,''''"';]0,

Structura
culturilor:

Supraf,

Cereale

arabila

"gri<ok po 'ipuri de <ul,uri la nivelul DAT Tii,".d C,u", I>'~:.1.-'ww w. [!;~::i)_lj), <lj'01, ro)
Culturi
Culturi
C.rwtj
Ponderea
Pl""te
Icgumic(J!c furaj"To
LdUlic~
totala
culturi

"'"

Localita!ca

Tii nad

5078

3308

994

>00

185

500

91.2

Se poate concluziona că potenţialul productiv al ~pa~iului rural este subutilizat
revenirii, în mare parte, la o agricultură predominant Iamilială, de subzistenţă .
•:.

Terenuri

8.8
În condiţiile

silvice"'

Datorită potentialului natural important al oraşllllli Tă?nad, majoritar cantonat În zonele
silvice, acest subcapitol beneficiază de o analiză detaliată, p",~entată În continuare:
Localizare

ZOJW .~ilvia

Suprafeţele silvice de pe teritoriul oraşului Tăşnad ~unt ,itLllite în nordul Iării, pe versantul
sudic al lanţului deluros - colinar Viişoare, în bazinul superior al raului Săsar - nfluent de dreapta al
răului Someş, În bazinul văii Cehal şi au următoarele hotare şi vecini'ităţi:
la Nord se delimitează cu câmpie Săcăşcni şi câmpia Pirulm;
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la Sud se delimitează de pădurile din zona administrativă a jude!ului Bihor, zona vuşoara
Marghita;
la Est se delimitează de pădurile din zona administrată de Comuna Supur;

_

la Vest se delimitează de culoarul Ierului şi Câmpia
PiTUlui.
Tipul de staJiune şi de padure
Tip u1 de staţiune majoritar este - montan premont<ln de Iligete Pm (de productivitate mijlocie), brun
acid cu mull edatic mijlociu, care ocupă 34% din
supra Iată. Cele m<li reprezentative tipuri naturale de
pMure sunt: Făget montan pe soiuri schelete eu flora de
mull(m)-31%.
Din p und de vedere al vcgctaţici. teritoriul
administrativ al localităţii Tăşnad este încadrat zonei de
,ilvostepă (subzona silvostepei nordice eu stejari mczofili},
in ~are se asociază două entităţi ale învclişului
fitogeogralic: terenuri acoperite cu vegetaţie icrboasă
specifică mne10r de câmpie şi zona de vegetaţie forestier';
compactă sau dezvoltată local sub forma pâlcurilor de
pădure, care ocupă doar parţial vcrsanţii dealurilor
piemontane.
Coeficientul de impădurirc nu urmireşte etajarea altitudinală, fiind mai mult o expresIe a
gradului de antropizarc a regiunii cu imphcaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră pre>'.intă
un pronunţat caracter de discontin •.•itate, numai în extremitatea sud-estică a teritoriului, intâlnindl1se suprafeţe lmpăduritc compacte. alcătuite din spe~ii de foloase (păduri de ceretc şi asociatii de Cer
- gorun - stejar).
Valorificarea agricolă îndelungată a terenurilor a determinat defrişarca unor extinse
suprafete, ceea ce a făcut ca vegetatia spont,Il1ă să se mai păstreze doar insular. Restrângere<l
treptată a etajului forestier sub impactul a~liviUiţii antropice, a condiţionat apariţia pajişulor
secundare, terenurilor arabilc. plantatiilor pomi-viti~ole ~i a vetrelor de localităţi. Alternanţa
terenurilor cultivate cu cele de pajişte, a suprafeJelor cu vegetaţie forestieră cu cele acoperite de
vegetaţie ierboasă generează peisajl11 de tip parc, cu reale trăsături atractive, prin estetica sa aparte.
EI diversifică structura peisajului înlăturând eventuala monotonie determinată de prezenţa aceluiaşi
tip de vegetaţie, oricare ar fi el. forestieră sau ierboasă, pe suprafeţe vaste. întreţinerea şi estetizarea
unui astfel de tip de peisaj este o necesitate obiectivă de care promotorii turismului tăşnădean
trebuie să lină seama permanent
F{}ndulf{}re~lier
Ocolul Silvic Hişnad administrează, în suprafaţa totală de ~OI~.4ha, pădmile de pe
vcrsanţii nordici Si vestici ai eoline\or Vtişoarei. Compoziţia padurilor este: fag 1%, cverciuee
(stejari) 66%, diverse specii tari 27%, diverse specii moi 3%, alte răşinoesc 3%.
Până în anul 1990 toate pMurile au aparţinut Statului Român, care a preluat abu~.iv în timpul
regimului comunist toate pădurile, chiar şi p~ cele izolate cu o suprafaţă mai mare de 25 ari.
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După apariţia celor trei legi importante, referitoare la fondul funciar (Legea nr.18/1991,
Legea nr.l/2000 şi Legea nr. 247/2007) acestea s-au retrocedat Ia proprietarii de drept.
Modul de valorificare a materialului lemnos şi a produ~elor accesorii, pe ocoale silvice, Ia
nivelul judeţului Satu Mare este prezentat mai jos:
Tabelul n'- I I _ C"'''iI'lik

fLimodul do v,lorificar< a matorialului lemom la "ivel"1 OS din june!"1 Sot" M,,,, (,,,,,, •.
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Din valorificarea materialului lcmnos şi a produselor accesorii 97,7% din valoarea încasată a
revenit materialului lemnos valorificat şi numai 2,3% produ~elor accesorii valoriflcatc ceea ce
denotă că produsele accesorii sunt valorificare insulicienl. Valorificarea optimă a produselor
accesorii ar reduce impactul ccologic al creşterii volumului masei lemnoase exploatate fără a scădea
valoarea totală anuală încasată din gospodărirca fondului forestier.
1.1.2. Calitatea mediuluiîucoujurător:
Daci până a~UlJl câţiva ani problema mediului era una inexistentă, reglementările şi
cerin\de s-au schimbat dramatic, iar Oraşul Tăşnad, la fel ca şi alte oraşe din (ară, trebuie să
înlrullte situaţia.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Satu Mare (PLAM 2014), parte
integrantă din strategia managementului de mediu În judeţ, pune În discuţie cele mai severe
al11enm!ări de mediu la nivd local, urmărind corelarea corespunzătoare a dezvollări, economice cu
aspectele de protecţie a mediului, ceea ee reprezintă de fapt noţiunea de dezvoltare durdbilă. APM
Satu Mare promovem<i1 ~ontinuu realizarea obiectivelor prioritare pentru mediu şi dezvoltare
durahilă, cuprinse în PLAM, în contextul aplicării strategiei locale pentru mediu şi dezvoltare
durabilă cuprinsă în Ag~nda Locală 21 şi în conformitate cu obiectivele Strategiei Na~ionale pentru
Protec!ia Mediului, ale Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, ale politicilor regionale de
mediu şi ale Planurilor de de~vullare regională .
•:.

Caracteristici generale ale mediului În Satu Mare

Axul central al politicilor de mediu îl constituie asigurarea unui mediu curat pentru sănătatea
locuitorilor, întreruperea cercului vicios al sărăciei şi deteriorării mediulUI, a>igurarea unei creşteri
economice regenerative şi inovative, spre binele generaţiilor actuale şi viiloare, şi arrncnizarea
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legislaţiei specifice de mediu cu cea a Uniunii Europene. Ocrotirea medilllui
componentă de bază a dezvoltării durabile, relaţia dintre acestea fiind bilmi voci"i.

reprezintă

O

Va5ta problematică a protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concretizează
pe eomhaltrrea fenomenelor de poluare inerente unor activităţi umane în stadiul actual, preveni reu
dctcriorărilor posibile, asimilarea, adaptarea şi aplicarea cerinţelor de mediu pentTll int~gnlre;l în
Uniunea Eun.lp",ană, realizarea unor proiecte judeţene, regionale pentru protejarea bindiversilătil şi
a zonelor ume<l~, monitorizarea calităţii apelor şi a stării pădurilor, a eleclelor tenomenelOT
ecologice de anvergură globală. soluţionarea unor probleme acute Cum sunt cele ale diminuării şi
velorificării deşeurilor şi ecologizării agriculturii, promovarea tehnologiilur curate, transformarea
aşezărilor llmane În localităţi durabile.
Ca şi în alte judeţe, calitatea factorilor de mediu este afectată de aproape toate adivilăJile
economi~e, precum şi de poluarca transfromalicră. Din datele privmd calitatea factorilor de mediu
obţinute din reţeaua de monitorizare aparţinând Ministerului Mediuilii şi Gospodăririi Apelor,
rezultă o uşoară îmbunătăţire a calităţii mediului datorată diminuării adivilăJilor economice şi
programelor de retehnologizare şi modernizare realizate la nivelul llnor llnilă!i industriale, precum
şi activităţilor întreprinse de Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu (creşterea
numărului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce impact asupra calităţii
medillllli) .
•:.

Surse de poluare
Principalele surse de poluare a apelor sunt industria lo~ală şi agricultura, precum şi
aglomerZirile urbane. Principalele surse de poluare a apelor, in zonele rurale şi în unele zone urbane
llnde nu există reţea de canalizare, sunt epclc uzate fccaloid şi menajere care provin de la:
instalaţiile igienice-sanitare:
ape de spălare din bucătării;
igienizarea spaţiilor interioare şi exterioare;
ape pluviale impuriflcate cu dejecţii animaliere;
îngrăşăminte şi substanţe fitos.anitarc din agricullură .
•:.

Aer - atmosferă

Nu există date concrete rezultate din măsurători privind calitatea aerului ambieutai in oraşul
Tăşnud. Totu~i, Tăşnadul, ca de altfel şi majoritatea oraşelor din ţară, se confruntă cu un set comun
de probleme precum calitatea scăzută a aerului, emisii de ga/..e cu efect de seră, trafic intens şi
ambuteiaje, nivel crescut de zgomot ambicntal, generarea de deşeuri şi ape uzate. La baza acestor
probleme se află pe de o parte modificările in stilul de viaţă contemporan (creşterea dependenţei de
maşinile proprietate personală. creşterea numărului de gospodării individuale, cr~şterea volumului
de resurse utilizate pe cap de locuitor), iar pc de altă parte modificările demografice, de care trebuie
să se lină cont În dezvoltarea soluţiilor.
J» aer se dispersează produşi poluanţi proveniţi din surse artiliciale şi naturale. Cei mai
numero)i şi mai periculoşi provin din activităţi industriale, transporlmi, agrut~hni~ă şi zootehnia
intensivă. Poluanţii caracteristici ai aerului ambicntal proveniţi din procese de ardere s-au schimbat
În ultimii ani, datorită modificării combustibililor utilizaţi, in selJ~ul ca IlU se mai folosesc
combustibili solizi (cărbune), ci gaz metan, reducându-se astfel conjinutul de dioxid de sulfşi azot.
În >ch.imb, datorită traficului intens, a produşilor de ardere rezultaţi de la c<lmbustia gazelor şi al
emisiilor de compuşi organici volatili a crescut conţinutul de substan~e oxidante la nivelul solului.
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To( din procesele de combustic şi din traficul intens provine cunţinutul crescut de metale grele din
pniful din aer, care poate fi rcgăsit şi în sol prin sedimentarea pnlfi.dui lin.
Soluţiile şi măsurile propuse trebuie să (ie orienlale spre viitor şi să incorporeze aspecte
legate de prevenirea riscurilor, precum anliciparea schimbărilor clirnatice sau reducerea progresivă
a dependenţei de combustibilii fosili.
Principalele surse de poluare ale aerului sunt:
- sobele de încălzire ale locuinţelor individuale, eaTe sunt in general cu lemne, astfel încât
atmosfera se încarcă, in perioada rece a anului, cu substanţe nocive (particule de SO (S02), ca,
hidrocarburi, NO (NO,). Din calculul emisiilor r~zultate pe o gospodărie monoxid de carbon (CO) Q
cu = 64,8 kg/an, particule de cenuşă, cantitate de particlile la emisie C = 207,30 kg/an, cantitatea de
cenuşă Ce = 28,8 kgi an;
- traficul auto poate Il o altă sursă pOlenţială de poluare a cerului în localităti.
Autovehiculclc evacuează în atmosferă un cumplex de poluunţi gazoşi şi solizi, de natura organică
şi anorgenică: monoxizi de carbon, oxi~.i de azut, pulberi cu conţinut de plumb, hidrocarburi şi alti
compuşi organici volatili. Tralleul rutier eşte wrşa eli cea mai mare pondere în poluarea cu CO, şi
practic singura responsabilă eli j101uar~a cu plumb_ Nivelul de poluare maxim a unei artere de
circulatie este la o inălţime de 2 m, d"",i la nivdul respiraţiei umane. Nivelul concentraţiei de
poluanţi depinde de trei categoriI de faeton: intensitate<! traficului şi tipurile de autovehiculc:
configuraţia stradală (lărgimea, orientarea lală de vanturile dominante, Înălţimea şi omogenitatea
cladirilor care o mărginese); condiţiile metoorologice de dlspersare a poluanţilor.
- altă sursă de poluare a aemllli o reprezintă şi groapa de gunoi a localităţii Tăşnad, care nu
este amenajată eorcsj1lillâ'itor, iar in timp, ca llrman;' a descompunerii naturale a elementelor
componente din deşeuri şi rezidtlllri se l"ormea:tll substanţe poluante ca hidrogen sulfurat (H,S),
amoniac (NH.,), metan (eH.).
- dejecţiile animaliere ~llnt Slln;~de gale pohmnte, hidrogen sulfurat (H2S), amoniac, metan.
Anual cantitatea de dejecţii animaliere pe cap de animal rezultată este de 10 -12 tone de la vaci, 810 tone de la cai, 1,5 tone de laporeine, 0,5 tl\ne de la ovine, 50-60 kg de la găini .
•:.

SoIuri

Calitatea solului este afectată atât de surse "ntropice cât şi de cauze naturale.
Majoritatea claselor de solmi din arealulur,,*ului Tăşnad sunt puternic afectate de activitatea
agricolă, dar şi ea urmare a acţiunii poluan!ilor din almosferă în timp indelungat, îndeosebi dioxid
de carbon şi metale grele_ În 7_(ma intnlVilanelor localităţilor există o sursa posibila de poluare a
solului cu nitraţi, rezultată în urma fertilidnii excesive a terenurilor agricole, nitraţi ce se regăsesc
În partea comestibilă a legume1o[_
Prin multitudinea de procese şi renomen~ naturale posibile a se desfăşura, teritoriul analizat
este expus producerii de numeroase pagube materiale şi chiar omeneşti. Dintre fenomenele şi
procesele naturale de risc mai (recvent~ sunt cele geomcrfice (alunecări, tasări), hidrice (inundaţii,
exces de umiditate) şi c1imatice (secere, ploi loren\i"le, furtuni, îngheţuri timpurii etc.) şi edaficc
(sărăturarca solurilor).
Zonele inundabile au fost slahilil~ împr~ună cu reprezentanţii Consiliului Local şi se referă
la zona Văii Cchalului, care ereeaz<l probleme în g",ner"l primăvara şi vara când precipitaţiie sunt
abundente şi de scurtă durată. Zonele inllndate sllnt wnde joase din extravilanul şi intravilanul
oraşului 'I'ăşnad. Terenurile situate în estul mnei ştrandullli, terenurile de pe malul stâng şi drept
dincolo de podul de pe str. Ştefan cel Mare, mna veslică a iucintei S.c. SOMETA S.A. din zona
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industrială şi terenurile agricole pâmlla localitatea Valea Morii, sunt terenurile care sunt inundate
de apele Vaii Cchalului. În aceste mne sunt necesare măsuri de înlăturare a inundatiilor cum ar fi:
într-o primă etapă decolmaW,rea albiei văii pe toată lungimea, a doua etapă indiguirca ei şi
regularizarca văii în zonele eli loark mlilte meandre.
Zone cu alunecări de teren
În intravilanul localit<l(ii Tăşnud au fost identificate trei zone de alunecări de teren: zona din
Dealul Pisicii, zona fabricii de corpuri ceramice, zona din apropierea lacului de acumulare.
Zona din Dealul Pisieii s-a activat in anul 1997-1998 când s-au întocmit studii şi proiecte
pentru stoparea alunec<lrilor. S-au Înaintat primele măsuri pe teren, zona fiind stabilizată. Sunt
necesare plantări de pomi pentru stopa",a de flnitivă a alunecărilcr.
Zona fabricii de COrplIriceramÎce nu este activă la ora actuală, există însă riscul ca datorita
extracţici z<lcămânlului de aTgilă pe o suprafaţă mare, în urma căreia au rezultat diferenţe mari de
nivel între fundul gropii şi baza sliperioară a dealului natural, să se producă alunecări de teren. Pc
baza dealului este siluat cimilirul oraşului şi un drum de ocol. Vor fi necesare lucrări de impăduriri,
ziduri de spriiin.
A treia mnă eSle situată în sud-estul oraşului, în zona viilor unde s-au început în 1999
lucrari de exlragere a argilei în mod necontrolat de către cetăţeni. Se impune sistarea acestor
activităţi şi îrnpădlIrirea sali planta""a zonei.
Deşi aceste zone se at1ă în intnlVilanul existent şi propus, lucrările de construire vor putea fi
realizate doar Clie1ahwaTea în faza iniţială a studiilor gectehnice.
Caractensticile şi siluaţia degradării solului la nivel administrativ al oraşului Tăşnad slint
prezentate în tabelul de mai jo~:
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Calitatea apelor de suprafa!~ şi subterane
Apele de suprafaţă apartin bazinul"i de re~epţje al lerului (Eri ului), artera principală fiind
Pârâul Cehăluţ (18,8 km lungime), cu an curs semilemporal, cu albia abia schiţată în direcţia SVNE, conform tnclinării terenului. Afluentii Pârâului Cehal sunt Pârâul Valea Neagră (3,7 km
lungime), Pârâul Ciripicea (9,7 km lungime), Pâniul Valea Ra\iului (3,7 km lungime), Pârâul
Micăului (5,2 km lungime) şi PânilI] Checheţ (16,3 km lungime). Revărsarea, fenomenele de
mcandreare, precum ŞI cursurile părăsite reclamă urgente lucrări de regularizarc
pnn
recondiţlonarea sistemelor de canale de scurgere, deocamdată ~olmatate (Pârâul Santău),
Drenajul subteran şi de suprafaţă defectuos, datorită pre%enţei unor straturi de argile care
împiedică infiltrarea în profunzime, influenţează negaliv acumularea rezervelor de apă necesare
solului în perioada de vară.
Aflate pe teritoriu de câmpie, aceste cursuri de apă au canlclelistici diferite de la nord la sud.
În partea de nord a câmpiei. pâraiclc au văi superficiale Cli alhii părăsite şi terase îngropate, iar în

40

partea de sud au nllm~ruas~ meandre, lunci joase şi sunt supuse adesea unor inundaţii (cele
provocate de Pârâul Cehal, fiind de notorietate),
Sistemul hidrugrafic al zonei include şi o serie de lacuri (iazuri) ale căror atribute atractive
nu pot fi neglijate, ~i dimpotrivă, trebuie intens şi polivalent valorificare, atât ea elemente pitoreşti
ale peisajului, cât şi priu activităţi nautice, pescuit, înot. Principalele acumulări de acest tip din
I'ăşnad şi localităţile Învecinate sunt prezentate În tabelul ar, 13,
I;,/,,",,{

"'O,

!3, [A,," pri"ind unele comcrc'isrici

mar/"/IIwia

şi hidl'ia <li<'U"",i1",-r',,r_'u:R'q""'JuI

.\'Iării de mdiu

aliud<I,,!ui

S'''u ..Var" JOl3j

Denumirea
Lacului

fala

la cor.

NNR

Funcţia

Atenuare

L8
21,6

Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în hidrostrucruri granularc de tip multistrat
situate in depozit~ pleistocen - cuatemare. În funcţie de condiţiile bidrogcologicc, se deosebesc
două medii acvifere: unul de adâncime (acviferul termal pcnţian) şi unul mai aproape de suprafaţă
(sistemul acvifer holocen).
Apde Ii-eatice sunt cantonate în pietrişurile din Iungulluncilor, conurile de dcjccţic, pănzele
aluviale ale câmpiilor joase sau inalte şi în tcrasc. Uneori apar şi la baza depozitelor locssoide. În
ciimpiiJe cu caracter de glacis subcolinar, stratcle acvifcrc sunt discontinuc sau locale, din cauza
intnC<lbliilor argiloase. În schimb, la nivelul zonelor de luncă şi pe terasele inferioare larg
de~,voltate, pânze1e acvifere sunt aproape de suprafaţă şi au o productivitate mare. Drenajul apelor
Freatice se face spre regiunea coborâtă a Văii ferului. Gradicnţii hidraulici sunt destul de dik"li\i in
r~gillne, având valori cuprinse între 0,0025 şi 0,0050.
Debite1~ medii ale apelor freatice cantonate în zona de câmpie variază între valori de O,I şi
1,5 !/s!kJn2 Apele subterane de adâncime se prezintă sub formă ascensională sau artcziană şi sub
fomlă de âcămânL Etajul superior de straturi acvifere este format din ape dulci, carbcnaratc, la
adâncimi de 250-400 m.
Apele freutice din câmpie joasă şi terasele inferioare nu corespund sub raport cantitativ şi
calitativ (starea chimică şi hacteriologică) pentru alimentarea cu apă a localităţilor. Fac excepţie
unele surse locale care dispun de debite mai insenmate,asigurând necesarul pentru o buna parte a
populaţiei. În treapta piemontană apar la contactele morfologicc. linii de izvoare bogate care pot
asigura necesarul de apă prin sisteme centralizate,
Pe teri10riullocalită\ii TăllJad a fost descoperit un important zăcământ hidro-termo-mincral
în anul 197R, fiind forat un puj de captare a apei termale, la o adâncime de 1.354 m (sonda 4,7 j 5).
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Apele de zăcămăllt din etajul inferior (800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau ca forejc
sub formă de ape minerale. dar şi termale, la 50"C şi chiar pe~te 70"C.
Zikărnântul hidromineral cu caracteristici termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de
1200 m şi are un debit de 1.500 mJ/24 h, obtinut dintr-o singură sondă. Apa hipertcrmală are o
temperatură de suprafaţă de 72 "C şi o mincralizare totală de 9,84 gfl, este predominant clorurată ,
bicarbonatată - sulfatată (din punct de vedere al dominan\ei anionilor) şi sodică _ calcică _
magncziană în prezenţa amoniului şi potasiului.
Apa terrnală provenită din fcrejul 4.715, utilizată în bazinele Staţiunii Tăşnad. prezintă
următoarele caracteristici: rnineralizarca totală de 9.846,3 mg-1; pH: 7,5: anioni: CI', HCOJ', SO.2.,
NOf, l " Br -; cationi: Nu", Ca2+, NH. ", Mg2~,K+, Fel'; acid buric (HB01): acid silicic (H2SiO.,).
Apa analizată din punct de vedere chimic şi micrubiologic, conform Raportului de încercari
nr. 47/2007 al Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balnecclimatclogic Bucureşti,
poate fi utilizată în cură externă în următoarele afecţiuni: reumatismale degenerarive, rcumatismale
aharticulare, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice (in afara puseelor inflametorii),
afecţiuni posuraumatice, boli asociate (boli profesionak, enuocrine, boli de metabolism).
D<lte hidrogeologice primare şi de cak,,1 privind forajele executate în fonna(iunile
pleistocene şi pliocen superioare din zona Tăşnad sunt prezentate În tabelul de mai jos (după
A.Ţenu, 1981):
Tobe/u/Il'. 11_ Date hidrog",t"gie< prima1~şi d, ,»Ioot r'ivi,,~ [omid, <"",,"ale in forrn.(iunilc p\cis<oeoIlLşi pliooen 'up<r;"."
,lin ro", T"~TI"d(Jll!'ii A.Ţ,nu. 1981• Fomiele Tn",,'ifoml ""mal (1;">0"" Hjll'u)

·1 ,

Localitatea

Cota
(m)

IIi

Ad:ln~,me"

Sursa de alim~ntare cu apă potabilă şi industrială a oraşului Tăşnad o constituie apele de
adâncime canlonate în depozitele de terasă de II - 20 m, 40 - 55 m, 70 - 90 m şi 115 _ 120 m. Din
cele 9 foraje execulate, la,e au adâncimea de circa 120 m şi captează trei complexe acvifcrc (45 _
54 m, 68 - 90 m şi 113 - 116 m), iar trei au edâncimca de 40 m şi captează două acvifere (1 1-20 m,
26-28m).
Debitul şi calilal~a surselor de apă corespund cerintelor acto.mIeale folosinţelor din oraşul
Tăşnad. Astfel, debitul de apă ce provine din frontul de captare a fost estimat la 3.000 mJ/zi sau 125
m3!h. Dcbitul unui puj a 10~1estimat la circa 16-20 mvh, ceea ce Cflrespunde cu 4,5 - 5,5 l/s. Sub
aspect calitativ apa cantonată În complexele acvifcrc men(ionate corespunde condiţiilor de
porabiiitate prevăzute în STAS 1342/1991.
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Principalele surse de poluare a apelor - în zonele rurale ŞI în unele zone mbane unde nu
există reţea de eanalizare:
4. ape uzate fccaloid, menajere eare provin de la:
.:,j. instalaţiile igienico-sanitare;
.._ apc de sp<llare <linbucătilii;
•• igicnizarea spaţiilor interioare şi exterioare
.._ ape pluviele impllrilicate cu dejecţii animaliere;
.._ îngrăşăminte şi <;ubstan!efitosanitare din agricultura .
•}
Conservarea blodlvershăţit - starea habitatelor nllturale a florei şi faunei sălbatice arii protcjllte
Din punet de vedere al vegetuţiei, teritoriul administrativ al localităţii Tăşnad este încadrat
zonei de silvostepă (suwona silvosrepei nordice CII stejari mczofili), in care se asociază două entităţi ale
ţnvelişului fitogeogratic-ter~nuJi acoperite cu vegetaţie icrboasă specifică zonelor de câmpie şi zona de
vegetaţie forestieră eompadă sau dezvoltată local sub forma pălcutilor de pădur~, care ocupă doar
parţial vcrsantii dealurilor piemontane.
Zona de pil.dure de 1004,60 ha reprezinta 10,40% din teritoriu administrativ, un procent
destul de mare pentru sudul judeţului.
Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarca altitudinală, fiind mai mult o expresie a
gradului de antropizare a regiunii cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră prezintă
un pronuntat carader <lediscontinuitate, numai în extremitatea sud-estică a teritoriului întâlnindu-sc
suprafeţe împMmite compacte, alcătuite din specii de foicasc (păduri de cercto;şi asociaţii de cer gonm-stejar).
Valorificarea agricolă îndelungată a terenurilor a determinat delnşarea unor extinse
suprafeţe, ceea ee a făcut ca vegetaţia spontană să se mai păstreze doar insular. Resrrângerea
treptată a etajllilli forestier, sub impactul activităţii antropice, a condiţionat apariţia pajiştilor
secundare, terenurilor arabile, plautaţiilor pomi-viticole şi a vetrelor de localităţi. Alternanţa
terenurilor cultivate cu cele de pajişte, a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră cu cele acoperite de
vegetaţie icrboasă genereală peisajul de tip parc, cu reale trăsături atractive, prin estetica sa aparte.
El diversifică stmdllrJ. peisajului înlăturând eventuala monotonie determinată de prezenţa aceluiaşi
tip de vegetaţie, oricare ar li el, forestieră sau icrboasă, pe suprafeţe vaste. Întreţinerea şi estetizarea
unui astfel de tip de peisaj este o necesitate obiectivă de care promotorii turismului tăşnădean
trebuie sa ţină seama permanent.
Vegetaţia erhace~ este reprezentată de pajişti şi tufărişuri xcrofile asemănătoare cu cele din
stcpă, precum şi de pajişti mezoflle, mezohigrofile şi higrofile (in locuri mai umede). Pajiştilc
xeroflle sunt edificate in principal de către păiuşul srepic (Festuca valcsiaca) şi colilie (Stipa
lcssingiana), dar care in mare parte sunt fie desţelenite şi transformate în terenuri agricole sau
părloagc, fie degradata datorită suprapăşunatului. Desţelenirca pajistilor nu se va efectua pe
terenurile cu panta mai mar~ de 10", cele aflate în proximitatea ogaseior şi ravenelor active,
indiferent de pantă, pentru a preveni eroaiunea solului, cât şi pe soiurile cu grosime sub 10-20 cm li
orizontului superior (A), care pot avea fragmente de roci dure de suprafaţa sau pe terenurile în care
apa frcatică se afla sub 50 Cm adâncime.
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Pe lângă specii ierboase, în flora spontană, se mai găsesc o ~erie de plante medicinale şi
aromatice, peste 35 de specii, dintre care amintim: muşeţel, albă!;lrele, şullina, macul roşu de câmp,
trifoiul roşu, păpădia, sunăroarca. coada şoricelului, traista ciobanului, cimbrişorul de câmp,
podbalul, ş.a. Ele se constituie in elemente de sustenahililate a practicilor ancestrale din medicina
populară locală, dar şi în posibile modalităţi de utilizare în tUlismul cur-Iti". organizat în staţiunea
Iăşnad prin băi şi extracte din plante folosite în cura externă şi internă,
Silvo,tepa actuală poate fi considerată, în bună măSllrd antropogenă (postforestieră), fiind
rezultatul defrişării pădurii În diferite scopuri. În acelaşi context, extinderea culturilor agricole şi
intensific_area păşunarului au condus, mai ales in ullimlll s~col, la degradarea calitativ-cantitativă
(stepizar~) a pajiştilor naturale de silvostcpă.
în zona de câmpie sunt caracteristice atât fitocenoze m~;whigrutile din alianţe Agrostion
stnlonil'arae, cât şi firocenozc halofllc ale asneia\iilor Artemisio santcnici, Festucetum pseudovinae,
Puccinellietum limosae, Camphorosmetum annuae.
În etajul colinar, răspăndirea fitoccnozelor este inllllenţată în mare parte şi de expozitia
versanjilor. Pe versantii insoriţi vegetaţia lemnoasă zonală o formează fitocenozele asociaţiilor
Quercetum petraea - cerris şi Qucrcctum farneUn - ceni,;, iar pe versanţii mai umbriti se întâlnesc
lrecv~)lt cenozele asociaţiei Qucrco pctraea - Carpinetllm_ Vegetaţia secundară formată pe aceste
teritorii după defrişarea pădurilor este reprezentată, atât prin unele pâlcuri de tufişuri mezoxercfite
ale asociaţiei Prunc spinosae - Craracgetum, cât mai ales prin pajiştile mezoxeroflle ale asociaţii lor
Agrostio - Festucetum rupicolae şi Agrostio - Fesluedum valesiacae.
Cele mai reprezentative asociaţii azonale apar la nivelul luncilor şi sunt reprezentate de
diverse specii Iemnoase şi ierboase. Vegetaţia de luneă cuprinde douătipuri principale de asociaţii:
Zăvoaiele sau pădurile de luncă şi pajiştilc de luncă.
Vegetatia lemnoasă de pc malul râmilnr, numită şi zăvoi, este formată din esenţe moi
precum: răchită albă (Salix alba), plcsnitoare (Salix jj-agilis), salcie (Salix triandra). răchită (Salix
viminalis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), plop hibrid (Populus X caecsccre),
arin negru (Alnus glutinosa), ulm (Ulmus laevis, 1). fo1ia~ea) şi izolat, pe suprafete restrănse,
Tamarix ramosissima (mai ales în sectorul câmpiilor fomlate pe depozite nisipoase); în ultimul timp
s-a plantat masiv plop canadian (Populus canadensis) şi dil'eriţi hibrizi. Pe terenurile din luncă ceva
mai înalte, unde apa freatică se găseşte la o adâncime mai mare, cresc esenţe lemnoase tari, formând
pâlcuri de păduri numite şleau de luncă.
Speciile care compun pajiştile de luncă se identifică sub forma mai multor asociaţii vegctale.
În Culoarul Ierului, suprafeţele planc sau Cu mierodepresiuni, care primăvara posedă o umiditate
excesivă pentru ea vara să fie uscate, (cu apa freatică la - 0,5 m) sunt acoperite de Carcx vulpina în
proporţie de 60% în asociere eu exemplare de Juneu~ eompressus, Carex distans, Carex hirta,
Festuca prutensis, Trifolium dubium, Taraxacum officinale, Ranunculus repens, Ranunculus acris.
Pajiştile de rogoz şi coada vulpii ocupă suprafete întinse în lungul luncilor inundabile precum şi în
zonele cu excedent hidric.
Pe suprafeţe mari, neocupate de vegetaţia Iemnoasă de luncă, sunt pajişti a căror compoziţie
floristică, cu o bună valoare furaj eră, aparţin mai multor familii bOlani"",: coada vulpii [Alopecums
prarensis), firuţă (Poa pratensis). timoftică (Phleum pratensiş), raigras (Lclium perenne}, Agrostis
alba, Trifolium pratense. 1'. campestrc, T. arvcnsc, Medieago lalcata, pirul rârâtor (Agropyron
repeus), Agrostis tenuis, Falcaria vulgaris. Salvia pratcnsis ş.a.
Zăvoaiele din regiunea colinară sunt formate din salcie căpreas<:ă (Salix caprea), Salix
iucana, Alnus viridis şi cu o largă amplitudine ecologică Salix p~nl<lndra, Salix purpurea şi S.
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cmerea. În zona de contact câmpie - deal vegeteală stejarul (Quercus robur), cerul (Qucrcur cerris),
gămiţ,,- (Quercus frainctto), tciul (Tilia l\lll1en!osa), frasinul (Fraxinus excelsior] ş.a.
În regiunea dealurilor piell1ontun~ se Întâlnesc areale toresnere extinse alcătuite din gOHln
(Quercus petraca), plop tremurător (Pupulus tremula), mesteacăn (Berula vcrrucosa) şi cu o largă
amplitudine ecologica (de la câmpie şi până la munte) ulmul de munte (Ulmus montana), carpenul
(Carpinus betulus), alunul (Corylus avellana), iar dintre arbuşti sângerul (Cornus sanguinea),
păducelul (Crataegus monogyna), e,Uina aibă (Hippophae rhamnoides) ş.a. Stratul arborcscent cu o
înălţime de 9 m este edificat din următoarele specii: Salix alba. Salix fragilis şi Populus alba.
Uneori se pot găsi şi exemplare de Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus şi Quercus
robur.
Stratul arbustiv cu o înălţime medie de 2,5 - 3,5 m este compus din exemplare de Ligustrum
vulgare, Prunus spinosa, Ruhus cu~sius, Comus sanguinea, Corylus avcllana, Morus alba, Amorpha
fruticosa, Vibumum lantana, Crataegus monogyna şi Resa canina.
Printre arborii din zăvoare se găsesc foarte multe specii ierboase, dintre care cu o pondere
mai mare sunt: Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. supina, Prunella vulgaris, Inula
britannica. Pulicaria vulgari~, Bidens tripartita, Agrosris alba, Calamagrostis epigeios, Agrostis
stolonifera, Poa nemoralis, Galium aparine, Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Angelica
sylvestris. ş.a.
Vegetaţia acvatică din spaţiul analiza!, întâlnită de-a lungul malurilor râurilor şi lacurilor, 8~
dezvoltă sub forma vegetaţiei palustre histratificate, unde predomină stuful (Phragmi!"" australis),
papura (Typha latifolia), rogozul (Carex pseudocyperus). alături de alte specii higrofile şi hidrofile:
Ocnanthc aquatica, Lysimachia vulgaris, Lyccpua europaeus. Poa trivialis, Juncus effusus.
Pc terenurile cu exces de umiditate, apare mana de apă (Glyceria maxima) sub !{,nna unor
pâlcuri şi în asociere cu alte specii, cum ar fi: Phalaris arundinacea. Carcx pseudoeyperus, Mentha
aquatica. Această fitocenoză se dezvoltă În ape stagnantc cu un conţinut bogat de ll1alelii organice.
Sectoarele cu pantă redusă, unde curentul este slab, se remarcă printr-o vegetatie cu plante
submcrsc:
brădiş (Myriophyllum
verticillatum),
broscariţă (Potamogeton
natans), paşii
(Potamogctum erispus). În cur~urile râurilor din sectorul colinar, există o serie de plante bine fixate
de pietre şi bolovani, cum sun! muşchii (Fontinalis] şi algclc filamcntoasc, care fonne;uă bioderrna
vcgctală.
Funcţia ruristică a vegetatiei este extrem de nuanţată. ea constituindu-se intr-un element
fundamental al peisajului, cel mai prej,\llant şi imediat perceput de orice privitor. Ea atribuie
contactului omului cu natura valenţele cele mai profunde şi mai intens percepute_ într-o etapă a
dezvoltării societăţii umane, precum cea actuală, în care urbanizarea quasi-generalizată,
artificializarea mediulLli de viaţă, stresul şi poluarea devin factori eu un impac! negativ sesizabil
asupra oricărui individ, descinderea În natură este sinonimă cu regăsirea paradisului pi~rdut, a
rădăcinilor sănătoase ale existenţei sale. În al doilea rând, vegetaţia se constituie într-o resursă
atractiva relevanta prin asociatiile majore şi minore, plantele cndemice şi relicte, plantele
medicinale utilizate în diferite pro~eduri de cură, plantele cu nimb spiritual (înzestrate Cu o anumită
simbolistica de comunitatea antropkii), prin efectul de margine şi efectul de insulă pe care le
determina. În al treilea rând, vegetaţia contribuie, prin procesele de fotosinteză,
la purificarea
aerului, atenuarea poluării sonore, la ecologizarea naturală a mediului, făcându-l propice
desfăşurării oricărui act turistic.
Ca expresie a evoluţiei ecn!og:ice şi a condiţiilor naturale actuale, elementele fauniSlice ale
teritoriului investigat aparţin ~paţiului de interferenţă dintre provinciile pannonică şi dacieă_
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Prezenţa ecosistemelor forcstierc pc circa 15 % din teritoriu, Împreună cu fauna cincgctică,
a8igură un valoros fond de vânat, care constituie o bogăţie naturală de interes local. În ceea ce
privesc efectivele existente din speciile de vânat principal se aprecia71i că acestea ~unt reduse În
comparaţie cu efectivele optime.
Fauna zonelor antropizatc nu este altceva decât rezultatul modificărilor apărute în structura
vegetnţiei şi a efortului acesteia de a se adapta noilor habitatc. Impactul direct şi indirect exercitat
de factorul antropie (defrişări. lucrări agrotchnicc, păşunat, extinderea pcrimetrelor construite, ş.a.)
asupra componentei naturale, a indus tran~IDmlări cu grad mare de remanenţ<l. în structura
funcţională a biotopurilor şi bioccnczclor din regiune.
Din punct de vedere turistic, rolul faunei se rezumă la două aspecte: primlIl, cel de animare
şi innobilare a peisajului, incluzând toate speciile de animale terestre, aeriene sau ecvatice prezente
în zona respectiva, ce pot fi văzute şi adrnirate de vizitatori, iar al doilea, ~u conotaţii mult mai
precise, intercsând doar o parte din fondul faunisric, importantă sub aspect cinegetie şi pi~cicoL
fauna pădurilor de gorunctc. Mamiferele care trăiesc În aceste pădlIri nlI sunt locuitori tipici
ai acestora: pârşul de stejar (Eliomys qucrcinus), iepurele (Lepux europaeus), 11Ipul(Canis lupus),
vulpea (Vulpcs vulpcs}, mistreţul (Sus scmla), căprioml (CapTeolu~ capreaolw;) - foarte frecvent,
veveriţe (Sciurus vulgaris) - rar, pisica sălbatică (Felis silvesrris) - rar. Turismul cinegetic deJine
astfel, prin exemplarele de mistreţ, vulpe şi iepme, aflate în nlImăr mare în pădmile zonei, un mediu
prielnic de desfăşurare şi rentabilizate a activităţilor de profil.
Omitofauna gorunetelor este foarte bogată cuprinând:
porumbei sălbatici (Columbia
oenas), turtureaua (Strcptopelia turtur), gaia roşie (Milvus milvus), 1Iiiul porumbar (Accipitter
gentilis), potârnichca (Pcrdix pcrdix), lazanul (Phasianus colchiclIS), cucul (Cllculus canorus),
privighetoare (Luscinia mcgarhynchos), piJigoiul (Parus), mierla (Turdus merula), grangurele
(Oriolus oriolus), sticlctcle (Cardllelis carduelis), sitarul (Sopolax rusticola), florintele (CaT<llleli~
chloris), fâsa de pădure (Anthus trivialis), cinteza (Fringilla coeleb~), stuf/ul de vâsc (TlInlllS
viscivorus), codroşul de grădină (PhoeniclIms pboenicuru~), hlIbuTezlIl mi"
ciocănitoarca mare (Dendrocops major), pitulicea mică (PhylloscoptC~ collybita).

(Slrix alu~o),

Fauna dc silvostepă este mai plI!in diverşillcat,; decât cea de pădure, de interes turistic fiind
iepurele de câmp (Lcpus europaeus), iar in apele de câmpie întâlmm vidra (Lutnl lutra). Omitofuuna
este alcătuită din: drcpic (Otis tarde)- declarată, datorită rarităJii sale, monument al naturii; p,tpala~
(Tumix worccstcri), potâmichc (Pcrdix perdix), eretele sur (Circus pygargus), ciurul de pMur~
(Asio orus). guguşriucul (Strcptopclia decaocto), tasa de câmp (Antbus campestris), ciocârlia
(Alauda arvcnsis), fazanul (Phasianus colchiclIS), raţa sălbatică (Anas platgrin~(lS), Iă~arlIl de
pipirig (Acrocephalus paludicola).
Ihtiofauna apelor curgătoare şi lacustre este deosebit de diversificată induzând numeTOas~
specii de interes precum racul (Astacus fluviatilis], scobarul (Cbondmstoma nasu~), cleanul
(Lcuciscus ccphalus), mreana (Barbus barbu~), crapul (Cyprinus carpio), mrea))a vânătă (Barbus
mcridionalis pctcnyi), carasul (Carassius auratu~ gibelio). Dintre peştii de talie mÎ<:ă, cel mai ~anKtcristic este porcuşorul de vad (Gobio uranoscopllS frici), câra (Sabanejewia aurata), obleJul
(Albumus alburnus) şi porcuşorul de nisip (Ci. kesslcri). Rolul faunei acvatiee în diversificarea
agrementului turistic este binecunoscut, ea facilitând pesclIitul sportiv şi de agrement, inten~
practicat de o anumită categoric de vizitatori ai zonei. Din acest punct de vedere, ia/.lLrile numeroase
din preajma localităţii Tăsnad (Tăşnad 1 şi 11, Chercuşa, Chegea, Orbău, Forintaş, Cânepişte etc.)
oferă condiţii optime agremcntului de profil.
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Arii protejate
Pc raza UAT Tăşoad nu există arii naturale protejate .
•:.

Spaţii verzi

Suprafaţa totală a spaţiilor verzi situate in intravilanal localităţii. În anul 2014 (sursa
rrimăria Tăşnad), era de 3,62 ha şi este alcătuită din parcuri (IOna dealul Pisicii), făşii plantate
pentru protecţia apelor (Pârâul Cchal). făşii plantate de-a lungul carosabilului (pe străzile Înfrăţirii şi
l.ăcrămioarelor), scuaruri (lângă MlIzeul Tăşnad şi noul sediu al Primăriei), spaţii verzi aferente
dotărilor publice (lncintele şcolare, zone verzi ale cimitirelor, etc). La cele de mai sus se adaugă o
supratat.ă de 6,33 ha, zona ştrandului termal, fiind o ~.onă de agrement. Luând în considerare
număml de locuitori pentru oraşul I'ăşnad din anul 2011 (8631 locuitOli), suprafaţa de spaţiu verde
public pe cap de locuitor este de t 1,52 mp/loc., ceea ce este mult sub norma impusă de 26 mp/loc.
În această etapă de programare, 2014 - 2020, autllritatw locală prin parteneriatele locale şi
mnale îşi propune să aducă la un nivel mult superior suprafaJa de spatiu verde public, tinta propusă
fiind de 59,01 mp/loc.
Oraşul Tăşnad arc parcuri Pllblice amenajate cu locuri de joacă pentru copii (cu mobilier
specific urban) aflate in diverse stadii de degradare. Există 4 locuri de joacă amplasate astfel:
Cartierul Nicolae Iorga - care necesită lucrări de reamenajare/reahilitare; zona Aleea Salcâmilor-.
care necesită lucrări de reamcnajarc/reabihterc; Cartierul Zorilor - dat in folosinţă in anul 2014. în
zona ştrandului termal I'ăşnad - a fost dai în fol(l.';in!li În anul 2015 un loc de joacă. Este de
menţionat însă, că administraţia locală s-a preocupat pentru amenajarea cu mobilier specific a
locurilor de joacă in incintclc grădiniţelor din toate localităţile aparţinătoare mai mult sau mai puţin
dotate .
•:-

Zone criticel de risc privind deteriorarea calităţii mediului înconjuriHor
Zonele inundate sunt zonele joase din extravilanul şi intraviianul oraşului Tăşnad.
Terenurile situate În estul zonei ştrandlltlli, terenllrile de pe malul stâng şi drept dincolo de podul de
pe str. Ştefan cel Mare, zona vestică a incintei S.C. SFL Tehnologies SRL din ZOlUl industrială şi
terenurile agricole până la localitatea Valea Morii, Stint terenurile care SUIllinundate de apele văii
Cchalului.
Zone cu abmecâri de teren - au fost identificate trei zone de alunecări de teren: zona din
Dealul Pisicii. zona fabricii de corpuri cCT"amice,zona din apropierea lacului de acumulare.
Deşi aceste zone se află in intravilanlll existent şi propus, lucrările de construire vor putea fi
realizate doar eu elaborarea în faza lmţială a ~tudiilllr geotehnice specifice unor astfel de terenuri
aflate in situaţii de risc şi hazard.
1.1.3. Anal.ita SWOT a resurselor naturale
S (+),
.'
.'

.'

0'"1ul dqinc ape hip.'1.rrnal.;
Fxi,", un circuit cultural, in e.re .ste inclus şi
oraşul Hşn"d. al ectă\iior şi ca,telelO1"antice,i
medieval. re;;pectiv: Satu Maro - Ca",; _Ta,nad _
Ardud - MedieşlLl Auril- Livada - Turulung;
Realizarea de investiţii pc domeniul: cTCC;te"'a
calitllii şi productivicl\ţii In domeniul privat
(e~[indere, reamenaja,e. retehnolQgiuIT> achi~i\ii
de echipamente, rin POS CCE;

.'
.'

r-»

W
Spaiii verzi insuficiente;
Utiliza,ea hur-tul mod nedumhil al J"C'Ur:;clOT

naturale;
.'
.'
.'
.'

Lipsa punc<elor de infomwe sau a centrelor de
vizita,..;
Infr"'lrUctură d. mediu inslIfieientl;
Gr<ld scăzut de inlonnare şi conştientizare a
comunitatilor lo<;"le;
Emi,ii de rlicule din ,ursel. de Încălzire"
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Sunt monitori,alc pulberil" În '"'I"'""ie de ditre
APM SM, indicator pri,-ind calitatea acrului;
S-" implementat proiectul de m"dcm;7.are. DJ
19J Marghila-Hşnad;
hle În curs de cOllitn,cţie şi reabiliLare reţeaua de
apa şi canal;"",. in oraş
S< ",aii,.",;; lucrări de construcţie a staţiei de
epurare a apelor uza,e;
hte in curs de realizare reabi~l"rea 'talie; de
[<atare a are; p<Jtabik
Se implementeaza proiectul pl'i,'ind zonare.,
con!or1,.",. şi monitorizarea pl'esiunii, care
~uprindc şi ",aş"l Tăşnad;
Infraţlruclura de acce, existentă (rutieră,
fcroviar.\ marc.je, oIe,);
Existenta dif~ritcl"r mijlo"c" de transport în
comun;
Implementarea planului judetean d. management
integral al d~"urilor;
SiSlarea aCliyililţii dc depozil.re a d.""uril"r
menajere şi finalizaITa lucrărilor de închidere şi
eoologizme pritl lucrAri de "ivelarc" de,curil<lT
depozitate,
Spatii de campare amenajate Cl\ dOlil,;
coresp\mzlitoal'e, in vederea diminut.rii impaclului
asupra mediului;

-

() (+):
Valorificarea durabilă a patrimoniului natural
loc"l: a fondului forestier şi a lcrcnurilm
agricole (In special pli,uni şi Îanclc)
metode de agro-n.ediu, n.e",rii lmditionalc.
servicii !U,istice, etc,;
Dezvoltarea conştiinţei şi promov>lIca
implicării civice de mediu,
/
V.lorilicar.o nămolurilor in "gricul!Url
pro,""nj!e de 10SWli" de epurare Hşnad;
Programul Operational Sectorial de Mediu pas Modiu;
Programul Operational de Cooperare
T ran,front.l ie,;; Un gario -S10v"c;a- RomaniaUcmina ,ii,au România Unga1ia;
De'LvolLarca]1ancneriatclor public-privat;
OezvoltaITa comunilatii prin valorific.rea
re'un;dor naturale,

"'"

•

,
,

••

Analiza resurselor

,
,
,
,

/

,
,

/

cladirilor,i locuin1elor (din combustibil solid,
lemnos),
Depozitarea necontrolată a deşeul'ilor pe malul
căilor secund.re de transport5"" pe malul apelor:
Lip<a h;uriloT de ffiunc,;
I'rom,warea iTI,ulicienta a obiectivelor turistice;
Li",. n~ei "rat.gii de dezv~ltare a oraşului:

T (-):
Poluarea solului'li a pânzei freatice dmorale
depoziTarii necorespunzătoare a dejeqiilor
.nimaliere,
Eroziune. de ad.1ncime a .pelor pluviale de pe
Dealul T:işnadului;
Lip", ,i,temului de alinlenlare cu "pă in
I"oalilliţik ruralo ,i aliment""e" cu apă"
gO'podt.riilor de 1. puturile de micii adâncime
Cu apl nccOfc'punzăt<larc din punct d. vedere
al put.bilităjii, dudmd la imbolnă,'irea
loouilurilor
l're<iulli investitionale ",upm rc,u"clor
nalu"le, necorelatc cu obicctive durabile de
dezvolt""",

fizice! starea aŞC'J:ărilor

Acest capitol studiază "scheletul" urhan al localităţii, Care susţine activităţile de dezvoltare
locală. Scopul este identificarea cantitativă şi calitativă U ",ţelelor de acces, utilităţilor publice,
spaţiilor şi dotărilor publice care pot sustine ohiectivele de dezvolture locală, asigurând relaţia dintre
celelalte resurse locale şi capacitatea de a le transtonna în pmdllse şi servicii cu valoarea adăugată
cât mai mare.
Procesul de urbanizare a devenit un tennmen general, ~pecific şi ireversibil, fiind rezultatul
unor factori obiectivi, cum ar fi dezvoltarea comer(llilli, a transportului şi a industriei. La ora
actuală, judeţul Satu Mare deţine S conccntrări urbane, din care 1 municipiu ~i 4 oraşe.
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Oraşul Tăşnad este situat la 60 km de municipiul SalU Mare, reşedinţa judeţului Salu Mare
~i este format din şase localităţi: oraşul propriu-zis, Tăşnad şi satele componente Blaja, Cig, Raliu,
Sărăuad, Valea Morii.
Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului n.şnad este de 9.660 ha (2,1 8% din suprafaţa
judeţului) din care 1.063,26 ha intravilan. Oraşul are o populaţie de 8.631 de locuitori, cu o
densitate de 89,35 fală de 74.5 loci km- media pe judeţ Salu Mare.
Infrastructura

de aeces şi transport mărfuri şi persoane

Căile de acces rutier au o dispo~.iţie radiarJ din localitatea Tăşnad spre satele aparţinătoare.
Teritoriul administrativ este str.lMtut, în partea de nord şi nord-est de DN 11', care leagă municipiul
Zalău de Carei şi Satu Mare. Şoseaua asfaltată străbate teritoriul aferent oraşului Tăşnad.
satisfăcând, din punct de vedere al intţnsităţii lraficului, cerinţele actuale, dar necesită reabilitare.
Darea În folosinţă a autostrăzii Bnrş - Cluj Napo~a - Braşov va amplifica conexiunile oraşului prin
racordarea, în zona Marghita, a dmmului naţional la această importantă cale de transport auto.
Drumurile conlL1nale de legătllril. între localitatea Tăşnad şi localităţile Valea Morii şi Raliu
sunt pictruitc. respectiv din pămânl, iar c~1 naţiunal spre localitatea Sărăuad oferă condiţii bune de
trafic. Drumurile judeţene spre satele Blaja ]i Cig ~unl asfaltate şi au făcut sau fac parte dintr-un
program de reabilitare.
În perspectivă, odată Cu inlelJsiJicarea circulaţiei turistice automobilistice, nevoia de locuri
de parcare amenajare va creşte.
Căile de acces feroviar sunt c{)n~liluile din calea ferată 412, Jibou-Zalău-Tăşnad-Carci
traversează teritoriul admmistmtiv al ora]ului Tăşnad.

ce

Fraficul de mărfuri şi călători pe calea ferată se înscrie în limitele fenomenului general dc la
nivelul ţării, în sensul ~cil.deriicontinue a punderii ~a1e, fără a se ţntrevedea o relansare a acestui tip
de transport, devenit din toale punctele de vedere secundar.

.1'".
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Drumul naţional 11' (DN IF) traversează localitatea de la nord spre nord-est ŞI asigură
legătura cu municipiul Carei (25 km) şi cu municipiul Zalău prin DE R1 (58 km).
Drumuri judetene către Margbita (judeţ Bihor) DJ 191, către Cebal DJ 109P, către Cig DJ
108I., către Pir DJ 195C şi către Chcrcuşa DJ 195D.
Reţeaua srradală a oraşului Tăşnad arc o formă tentaclIlară pe diTeqiiJ~ nord-est, nord-vest,
ve:;!, sud-vest şi sud-est. Lungimea totală a strazilor existente este de 32,776 km, suprafaţa ocupată
de străzi fiind de 44,93 ha. Accesul înspre! dinspre localitate se face pe DN 1F, ca axă longitudinală
principală de transport intravilan, din care se dezvoltă reţeaua de ~'tră,.iastaltate În lungime de 32,77
km şi drumuri pietruite.
Suprastructum străzilor are îmbrăcăminte din:
- pământ - 4,21 km;
- piatră spartă - 10,085 km;
- pavaje pavele , 2,88 lan;
- mixturi esfaltice , 13,94 lan;
- beton de ciment- 1,66 km.
Localităţile rurale sunt situate în general pe principakk drumuri. Astfel, satul Sărăuad este
situat pe DN IF la intrarea dinspre Zalău. DN I F şi drunll1l d~ mln.I<' în localitate pănă la zona
centrală sunt asfaltate, restul străzilor fiind din pămân!. Satul Cig este situat pe D1 I08L la
intersecţia cu De 41A spre Săcăşcni şi De 114 spre Unirnăl, asfaltat ~8te doar DJ 108L şi strada
spre zona centrală. Satul Valea Morii este situat pe un drum lat~ral din DJ 108M fiind asfaltată doar
porţiunea de drum ee tine de drumul judeţean Tăşnad - Santău. Sat1I1Blaja este situat pe drumul DJ
191, drum cu Îmbrăcăminte asfaltică. Satul R..1.ţiunu aTe lin drum practicabil de legatură cu oraşul
Tăşnad, acesta fiind din pământ.
La nivelul zonei urbane Tăşnad, ~ilLllitiaslră~jl<lreste pre~~nl<!tăîn tabelul de mai jos:
I
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Calea ferată. Căile de acces feroviar simt constituite din calea ferată 412, Jibou-ZalăuTăşnad-Carei ce traversează teritoriul administrativ al oraşului Ti\şnad_ Tralicul de mărluri ~i
călători pe calea ferată se înscrie În limitele fenomenului general de la nivelul \lirii, în sensul
scăderii continue a ponderii sale, fără a se Intrcvedea o relansare a ace~jllilip de transport, devenit
din toate punctele de vedere secundar. Transportul feroviar se reali/.ea71i pe linia CF cu eC<!rtament
normal pe direcţia Carei - Zalău, prin intermediul staţiei CF amplasată în partea de nord a ora:;;ului
Tăşnad. Au fost dezafectate toate haltclc şi cantoanclc de pc teritoriul administrativ. Din sta!ia CF
se ramiflcă O linie de gararc industrială, în N-E, pentru fabrica de cărdmi%i şi d~po>\itul de materiale
de construcţii. Suprafaţa ocupata de CF este de 6,75 ha pentru stafia CF şi linia principală şi J ,Oha
linie de garare N-E. Clădirea gării existente este mică şi ne1neăpătoare_

Transport public local - în prezent nu se cunosc date despre tran~portul în comun public urban.
Sunt însă menţionate curse regulate practicate de agenţi economici privaţi în diverse locaţii aflate la
nivelul judeţului Satu Mare şi în judeţele învecinate. Totodată este practicat tranşportl.ll şi traficul de
persoane în şi dinspre ţările UE prin curse regulate şi/sau ocazionale private_ În prewnt tnmsportul
in comun public, local, la nivelul oraşului Tăşnad nu mai există. Ace,;tu este deşm~urat de operatori
privaţi pe diverse trasee la intervale orare prestabilite.
La data functionării acestuia, cursele s-au derulat pc următoarele trasee:
- străzile Lăcrămioarelor, infrăţirii şi Gării, legătura Intre centrul oraşului şi gad;
- Tăşnad - Cehal - auto gara, străzile Lăcrămioarclor, Înfrăţirii. T. Vladimirescu, OJ J 91, loeahtaka
Blaja, DJ 109 P;
- Tăşnad - Santău - auto gara, strada [nfrăţirii, 01 108M, legătura şi cu satul Valea Morii;
- Tăşnad - Săcăşeni - autogara. str. P. Maior, DN lF, sat Sărăuad, DN 1F;
- Tăşnad - Ceea - auto gara str. T. Vladlmirescu. D1 191 - Blaja - Ccan;
- Tăşnad - Sâncrai (str. Lăcrămioarelor) DJ 108L - Cig - DJ 108 L.
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Infrastructura
.:.

de mediu

Reţeaua publică de distribuţiei alimentare cu apă

Sistemul existent de alimentare cu apă deserve~te 89,56% din populaţia Tăşnadului.
Sistemul est", alimentat în totalitate cu apă subterană. Există o staţie de tratare a apei potabile, Uzina
de apă din Tăşnad, cu o capacitate teoretică de 34,3 lis.
Apa tratată este pompetă în reţeaua de distriblI!ie din rezervoarele de depozitare situate în
partea de vest a oraşului Tăşnad. Reţeaua de distribuţie a apei are o lungime totală de aproximativ
46,76 km.
Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Tă.]nad se face din surse de apă subterană prin
captarea unui front hidrogeologic subteran compus din 9 foraje, cu adâncimi de 40 _ 22Om. DebitlIl
de apă capiat de frontul de captare este de: Q sursa = 3000 mc/zi =125 mcih = 35 tzsec, Oebitul
unui pUj este de cea 16-20 rnc/h = 4,5 - 5,5 l/sec. Din punct de vedere calitativ, apa cantonată în
toate aceste complexe acvifcrc corespunde rondi liil"r de potabilitate prescrise de ST AS 1342/1991.
Apa esle tratată în staţia de clorinare cu clor gazos şi înmagazinată în rezervoarc de compensare şi
înmaga~inare în număr de 5 rczcrvoare cu eapacită\i cuprinse între 50 - 500 mc. Presiunea din
reţeaua de apă este prin pompere, nefiind prin cădere liber;'.
Din cauza vechimii reţelelor de apă, 20-30 ani, apar pierderi de apă datorită spargerilor
repetate la îmbinări, racorduri şi forări de leren,
Avand în vedere cele de mai sus, se iveşte nece~ilutea schimbării reţelelor de azbocimt;mt cu
ţevi din polietilenă PE.
Stalia de pomparc a fost rcutilată ClIelectropompe moderne cu consum mai mic de energie,
Reteaua de evacuare a apelor reziduale (menajere şi industriale)
A vând În vedere amplasarea oraşului n:şnad in zona collnară, sistemul de canalizure
existent al oraşului este divizor. În oraşul Tăşnad, serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare
sunt asigurate, prin gestiune dclcgată, de d_tre operatorul regional S.c. Apaserv Satu Mare S.A.
.:.

CUllulizureu pluviulă. Apele pllLviale din zona centrală sunt colectate de o re\~a de
canalizate pluvială din tuburi de beton circular eu diametrele Dn 40-50-100 om În lungime IOlulă de
2,7 lan ~i descărcate in Valea Câmpului. În celelalte ~one ale oraşului, apele pluvialc sunt cole<;tat~
de rigo1e şi şanţuri stradalc şi conduse in linal în pârâul Cehal.
Canatizarea menajeră. Reteaua de canalîzar~ a apei menajere are o lungime de 13,269 km.
Prin intermediul ei se colectează apele menajere din centrul civic şi cele care provin din clădirile
ulerente străzilor Lăcrămioarelor, Cloşca, Horea, Tudor Vladimirescu şi Înfrăţirii şi zona
industrială. La ora actuală, reţeaua de canali;caT1:'deserveşte un număr de 3.755 persoane,
reprezentând un procent de 50,13% din populaţia totală a localităţii. Dcbirclc de ape uzate
epurate - măsurate au fost În anul 2012 de 227.842 mc, Tipul sistemului de canalizarc este mixt.
Reteaua de canalizare este caracterizată de conductele ein:ulare.
Lungimea totală a retelei de canalizare este de 13,269 km şi are următoarea

1
Materiali

stTlldură În

,,
diametru

m

52

PVC 315 mm
PVC700 mm

TOTAL

1.688

1.538

331
]3,2fi9

an
1.869

150
150

5.010

6_240

Nivelul de infiltraţii I exfiltraţii În reţelele de canajizare - estimative, 134,646 mc/an .
Număr de incidente Înregistrate În sistem (blocaje, prăbuşiri)
Număr defecte: l Miau
Număr de blocaje, prăbu,~iri: me<lie lunară - 45,90/100 km.
Staţii de pompare în reţeaua de ean,dizare: apele uzate ajung gravitaţionalIa staţia de epurare.
Staţia de epurare. În anii 1974-1976 s-a executat o staţie de epurare mecano-biologlcă, iar
până la darea ei în cxploatare a funcţional O staţie de epurare mecanică, şi anume, un dccantor cu
etaj pentru 1000 locuitori_
Staţia de epurare esk llmplasată în nord - vestul localităţii, În spatele zonei industriale, În
apropierea cmisarului pârâul Cehal şi a rO~ldimensionată in prima etapă la un debit de Q mcn ~ 20
l/sec, 2592 locuitori echivalen!i_
Având in vedere debitul existent al sursei de apă, de 35 l'scc, şi dezvoltarea localităţii, se
iveşte necesitatea retehnologi:dirii sla!i~i de epurare şi extinderea ei la o capacitate de Q statie ~ 45
l/sec. Neconcordanta intre consumul de apă la sursa de (Q sursa ~ 35 Lsec) şi dcbitul de tratare al
staţiei de epurare (Q men = 20 1/~"c), duc~ la încărcarea staţiei de epurare peste capacitate şi la
depăşirea indicalnrilnr la descărcarea in emisar.
Probleme In exploatare: stare avansată de uzură.
Emisarul staţiei de "pUHlre: Valea Santău.
Deficienţele sistemului de ~anali"are constatate: grad de acoperire insuficient; staţia de
epurare operează cu dificultate ~i ~alitatea apei epurată nu este conformă cu legislaţia in vigoare,
infiltratii/exfihraţii mari în/din re!eaua de canalizare. Pentru confonnarca cu planurile de
management bazinal există un proie~t in derulare pentru conformarc .
•:.

Reteaua de gestiune a deşeurilor

menajere şi industriale

în pnvent, pe teritoriul judeţului Satu Mare nu se realizeaza o precolectare seJectivă, la
sursă, a deşeurilor menaj~re de la populaţie şi nici a celor biodegradabilc provenite de la p<Jpula!i~.
Nu exislli încă implementat un sistem fezabil şi eficient, lanţuri de colectare diferenţiată, ŞI deci
posibilitatea de valori ficare a deşeulilor recuperabile şi refolosibilc. Operatorii serviciilor puhlice de
salubritate intreprind demersurile necesare pentru implementarea unni sistem de colectare
diferenţială a deşeurilor de hârtie, carton. mase plastice, sticla de la populatie. Fiecare centru urban,
respectiv rural, an, <;tahilit~ amplasamente distincte pentru colectarea dcşcurilor menajere de la
populaţie şi agenţi econnmici. Un aspect important, care trebuie semnalat, îl reprezintă laplul că
încă nu există la nivelul fiecărui centru urban puncte de colectare sclcctivă a dcşeurilor indLlstriale
reciclahile_ La stă~itul anului 2007 deţineau autorizaţie de mediu 36 de agenţi economici care
realizan acti vitale de colectare şi/sau valorificare de deşeuri industriale rcciclabilc.
Deşeurile rezultate d~ pe rala intregului judeţ. atât cele din mediul urban, cât şi cele din
mediul rural, ,e transportă prin servicii de salubrizare specializate la prima celulă a gropii de gunoi,
groapa având in cnmpo~.ilie 5 asemenea celule. În anul 2012 s-a continuat acţiunea de Inchidere a
depozitelor de deşeuri din mediul urban. Astfel, S-fI format corpul dcpozitului pentru faza de
închidere la Carei şi Tăşnad_ Închiderea depozitelor de deşeuri din judeţul Saru Marc s-a realizat în
baza prevederilor HG nr. 34912005 an. 3 (7) şi in baza "Îndrumalului de Închidere a depozitelor
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existente neconformc dc deşeuri ncpericuioase" aprohat prin Ordinlll MMGA nr. 1274/2005.
Conform situaţiei transmise de el Saru Mare privind "Depo;(ite de deşeuri neconforme cu terrnen
de sistare/închidcrc 16 iulie 2009", a iişelor de inventariere şi a proceselor-verbale de constatare
rezultă că toate cele 120 de depozite rurale neautorizate din jlldeţul Sat", Mare s-au inchis şi şi-au
sistat activitatea de depozitare.
În anul 2010, Consiliul Judeţean Salu Mare, heneliciarul proiectului .Mauagementul
regional al deşenrilor urbane şi ccologizarea rampelor de deşeuri din jlldeţul Satu Mare", a solicitat
acord de mediu pentru lucrările de inchidere şi ec"logi~.are a depozitelor de deşeuri menajere din
mediul urban (Satu Mare, Carei, Negreşti - O") şi Tăşnad). A~este proiecte sunt depuse şi au fost
nvizate de către Agenţia pentru Protecţia Medillilli Satu Mare, iar proiectul de închidere a
depozitului de deşeuri Satu Mare este in CllfSde avizare_ Depodlll de deşeuri Tăşnad - conform
datelor furnizate dc raportul anual al APM Satll Mare, este în sistare de depozitare. Vechiul depozit
de deşeuri menajere şi industriale este situat în partea de nord a or")ului_ În partea de est a oraşului
există un puţ sec pentru animale, care nu mai este în lolosin!ă_
La Tăşnad există astfel de centre de colectare a deşeurilor reeielabile, atât de la populaţie,
cât şi de la agenţii economici. Se reali7.ea;,:u, astfel. colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie şi
carton, mase plastice, baterii şi acumulatori auto, lllelllri u~ate, metalice. Frecvenţa colectârii
deşeurilor de la populaţie se realizează direren!iat de la un oraş la altul, respectând prevederile
contractuale încheiate intre asociaţiile de locatari şi operatorii serviciilor de salubritate. În cazul
gospodariilor individuale, colectarea se realileaâl săptămânal, planificarea tiind realizată pe cartiere
şi străzi, iar in cazul blocurilor de locllin!e de 2-3 ori/săptămână, În Ji.mqie de capacitatea pubelelor,
containcrclor amplasate de operatori.
În judetul Satu Mare, dcpozitele de deşeuri municipale nu ~unt prevăzute cu instalaţii de
cornpostarc a dcşcurilor; llll există În pre7.ent staţii de transfer, staţii de tratare mecano-biclogică şi
nici staţii de sortare a dcşeurilcr.
Operatori de ~alubri;;are
Rampa de deşeuri menajere a oraşului Tăşnad a filS! închisă în anul 201 \. Primăria Oral/ului
l ăşnad a implementat Proiectul "Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în localităţile Tăşnad.
Săuca, Săcăşcni, Santău, Pir, Craidorolţ şi Cehal din Satu Mare" - titular proiect Consiliul local
l ăşnad care deserveşte o populaţie ee numără in pre?_.ent20_161 locuitori, 97 de instituţii şi un
număr de 283 agenţi economici. Prin acest proiect s-a llnnărit realiiarea doUirii cu: 3 autcgunoiere
(2 bue de 16 mc şi una de 8 mc); 10.085 pubele şi 214 containere de L100 litri (sursa APM Satu
Mare hUp:i/apmsm_anpm_ro/ /depoziture-deseuri). În or")ul Tăşnad, gestiunea serviciului public de
salubrizare este dclcgată catre S.c. Salgardenprest Tăşnad S_R_L, pentru următoarele activităţi:
- colectarea separata şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv reacjii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice ~ielectmnice, baterii şi acumulatori;
- colectarea şi transportul dcseurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
rcamcnajare şi reabilitare interioara şi/sau exterioară a acestora;
- măturarul. spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curătarca şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ.
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Sisteme de încălzire! Reţeaua de alimentare cu gaz metan
În oraşul Tăşnad. în prezent, nu există un sistem centralizat pentru încălzire. Consumatorii
urbani din oraşul 'l'ăşnad s-au alimentat cu căldură de la trei centrale termice de cartier, amplasate în
centrul civic al localităţii, folosind oomhu:;tibillichid. Centralele termice mari au fost dczafcctate,
iar odată cu introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan, energia termică se realizează in
sistem propriu, prin centrale termice pe ga~. Se propune extinderea reţelei pentru suprafeţele noi
induse in intravilan. Astfel, pentru lndhirea
locuinlelor şi prepararea apei calde menajere, se
folosesc gazulnatural şi lemnul.
Au fost iniţiate studii privind identificarea unor surse alternativei rcgcncrabilc de cnergie
termică. În lipsa unui potenţial real, economic, a energiilor solare şi eolienc, cel mai important
potential de energic rcgcnerabilă identificat a fost energia geotermlcă, comună nord-vestului
României.
O altă sursă de energie regenemhilă în care România are potenţial imens este apa. Potrivit
datelor autorităţilor de mediu, În momentlil de fală, potenţialul hidroenergetic al României este
folosit în proporţie de 48 %.
Alte reţele de infrastructurii

publică

Reţeaua de furnizare u energiei electrice - acoperă toate localităţile oraşului, asigmând
iluminatul public şi al populaU~i_ Exceptănd un număr redus de gospodârii izolate, prezente Îl)
satele aparţinăroarc unde, din motive de ~(lsturi, r~\eaua de distribuţie a curentului electric nu a 1()St
extinsă, precum şi a unor gospodării (aparţinând indeosebi romilor) ce nu au fost racordate, accesul
la energia electrică este asiguraL
Alimentarca cu energi~ eleclri~ă a onlşului Tăşnad se face din sistemul energetic na\ional
prin axa de 110 kV Carei - n.şnad car~ alimentează staţia de transformare de 110/20 kV. DistribliJia
energiei electrice la tensiuneu de 20 kV. pentru alimentarea posturilor de transformare de 20/0,4 kV.
se va face prin linii electrice aeriene şi subterane. Liniile electrice aeriene de 20 kV slint executate
cu conductori funie din oţel - aluminiu, montaji pe stâlpi din beton armat, iar cele subterane sunt
executate cu cabluri armate, cu conduetori de aluminiu.
Distribuirea energiei electrice la cons"matori la tensiunea de 0,4 kV se face de la un nlimăr
de 29 posturi de transrormar~ d~ 20/0,4 kV, amplasate după cum urmează:
- 14 buc. PTA (post de transformare a~rian, montat pe stâlpi de beton);
- 9 bue. PTZ (post de translormare, monlat în cabina de zidărie);
- 6 buc. PTM (post de transformare în cabina m~lalică), echipate cu unităţi cu puteri cuprinse Între
63 şi 1000 kVi, care pol aeoperi o putere maximă de 6500 kW.
În prezent, in oraşul Tăşnad, este necesară o putere maxima simultan absorhită de
aproximativ 5500,0 kW, putere care nu este repartizată uniform pe unităţile de transformare, din
cauză că o parte din consumatorii din industria lemnului, industria locală, unităţi de prestari servicii
către populaţie şi-au întrerupt activitatea, motiv pentru care unele unităţi de transformare au rămas
neutilizate.

Reţeaua de comuJlicaţii - toate localllă\ile oraşlilui sunt racordare la sistemul digital de
telefonic fixa. Datele statistice colectare indică O mică regresie a numărului de abonamente de
telefonic fixă, ca urmare a extinderii telefoniei mobile, dar şi a emigraţiei locale, dar o creştere de
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abonamente pentru sursele moderne de informare (radio şi televiziune), reţelele de comunicare mass
media acoperind toate localităţile componente ale oraşului.
Pe terituriul or"şului funcţioneazll staţiile tuturor operatorilor importanti de telefonie mobilă
din ţară, Extind~rea reţelei internet a fost favorizată dc fumizoni de servicii de telefonie
(RomTelecom ~i ROS) care au inclus-o în pachetul lor de servicii. În oraşul Tăşnad nu există
furnizori de servicii internet fără tir (wirelcss). Nu există o statistică a utilizatorilor de internet din
oraş,
A1ini~rea uTaşului la direcţia globală a dezvoltării societăţii informaţionale. impune
administraţiei locale sustinerea construcţiei infrastructurii, administrării şi conectării oraşului la
magistrale virtuale, reţele "hroad hand" ea instrument suport modern al dezvoltării locale în toate
domeniile sale: economic, social şi de mediu,
Locuire! Starea aşezărllor

umane

Fondul construit ~xi5tent în localităţile rurale este în mare parte degradat şi din cauza materialelor
nedurabi1e, construcţiile vechi n~cesilă lie reparaţii capitale, fie reconstruirea,
În oraşul Tăşnad, fondul construit e,te mai bun, unită!ile economice sunt bine întreţinute,
Unele clădiri au fost renovare în ultimii ani şi retehnologizate sau 1i-au schimbat destinaţia. Unele
dotări publice necesită reabilitări şi modemizări (stadionul, unităţile şcolare 1i sălile de sport, baza
tcrmală. ctc.).
În zona centrală a oraşului sunt amplasate blocuri de locuinţe cu regim de înălţime P+2, P+4
nivele, în Testul mnei predominând clădirile parter, dar există unele zone, cum ar fi "Dealul Pisicii",
unde regimul de înălţime este P+]_
Indicatorii sintetici sunt:
- suprafaţa locuibilă medie pe locuinţă este de 34,04 mpilocumţă;
- suprafata locuibilă medie pe persoană este de 11,01 rup/persoană;
- număr persoane/locuinţa 3,OS;
- număr persoane/camere - 1,39;
- număr camereflocuinţă - 2,22,
Deci predomină locuinţele mici, cu 2 camere,
Proprietatea privată fiind facilitată de cadrul legal care a asigurat retrocedarea terenurilor Şl a
clădirilor precum şi cumpărarea apartamentdur, pruprielate a ~tatulU1în perioada anilor 9()' .
•:.

Dinamica construcţiilor
Datele rNS indicii o dinamică pozitivă a eliberării autori:raţiilor de ~onstruiTe, Anlil de cri~.ii
2009 nu parc să fi afectat această activitate, fiind eliberate circa 850 de alilOriza\ii. Distribu\ia
spaţială, pc UAT-urL arată un fenomen interesant, şi anume reprezentarea foaTte bună a zonei
Daşului. Astfel, centrul urban al acestei zone, Negreşti-Oaş (917 de autori/a\ii) a înregistrat o
activitate de construcţii care se apropie de cea a municipiului Satu Mare (1237 de aulOriza\ii), Cu
toate cii există deosebiri mari În ceea ce priveşte mărimea demografică a ~elor două aşezări. Şi
comunele din această zonă sunt reprezentate cu mult peste ponderea lor din populaţia totală a
judeţului, rcmarcându-se Îndeosebi comunele Turţ (406), Călineşti-Oaş (36fi), Ceneze (359),
Batarci (178 autorizaţii), Bixad şi Gherţa Mică, la care se mai adaugă trei comune din zona
pcriurbană a municipiului Salu Mare (Botiz, Ddoreu şi Vetiş), precum şi comuna Halmeu_ Valorile
acestor comune (între 150-270) se situează la acelaşi nivel cu valorile Înn;gistr"te de celelalte oraşe,
exceptând oraşul Tăşnad care a înregistrat valoarea cea mai scăzută dintTe oraşe (70 autorizatii
eliberate - Sursa inja - CJSM proiec' Compa, l(~,
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Infrastructura

economică

Orasul Tă"nad este un oraş cvasi monoindustrial, cu O populaţie urbană dependentă de
industria prclucrătoare şi agricultură şi o populaţie rurală cu gospodări] tradiţionale de subzistenţă,
dar care asigură venituri suplimentare celor provenite din industria prducrăloare/constmctoare
de
maşini. În alte activităţi economice sau agricole este implicat mai ales grupul social al remeilur.
În mod tradiţional, o parte din forţa de muncă locală este atrasă de centrul economiCI) industrial vecin, oraşul Carei, în special pentru locuitorii din satele apartinătoare oraşului Tăşnad Cig şi Valea Morii.
În mod implicit, infiasnucrura industrială a oraşului Tăsnad este strâns legată de evoluţia/
involuţia sectorului industrial de construcţii maşini şi utilaje, dar şi dc industria preluerătoare a
lemnului. Majoritatea spaţiilor, clădirilor, dotărilor industriale sunt localizate în incintele industriale
din nord ale acestor capacităji industriale. Accesul comunităţii, a mediului de afaceri la această
infra~jructură industrială pentru iniţierea unor proiecte de relansare economică, va reprezenta
marea provocare li. următoarei perioade de dezvoltare a oraşului Tăşnad, totodată prin valorificarea
altor zone de dezvoltare a unor parcuri tehnologice şi/sau industriale cum este cazul de-a lungul
drumului judeJean D.I 108 M.
Domeniile economice active sunt industria
tehnologiei şi constructoare de maşini .

alimentară,

tcxtilă,

prelucrarea

lemnului,
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Sectoare economice subdezvoltate
Industria agroalimen/ară
Industria agroulimentară nu este o industrie bine dezvoltată in zonă, din contrj. De fapt,
aceasta este şi situaţia în regiune, unde sectorul nu este unul prioritar. Cu mici excepţii ("S.c.
AGRIND S.A Tăşnad"), industria ugroalimentară este slab dezvoltată în zonă, iar sprijinul acordat
pe~tru dezvoltarea sectorului privat aeigurând şi o coerenţă a dezvoltării mnale, ar trebui să
urmărească specificul agricol local/zonal şi creşterea valorii adăugate prin:
La nivel microeconomic, prin: investitii pentru creşterea competitivităţii în mIcile sectoare de
producţie exi>tente; modernizarea tehnologică; sprijin pentru cerinţele igi,,"i~e alimentare;
Implementarea sistemului de asigurare a calităţii etc.
La nivelmacroecouomic (la nivel de sector sau regiune): solse încurajeze asociaţiile de IMM-uri
în a promova mărci locale (ex: "de Tăsnad"),
Industria electronică şi a Il!hlUJlogiâ informaţiei
Global, în Romania, sectorul IT este unul în creştere, atât în materie de creare de soft, cât şi
producţie / asamblare a componentelor electronice. Numărul absolvenţilor de tehnologia informaţiei
este mai mare la mia de locuitori decât in SUA, iar acea~ta este o importantă resursă pentru zonă.
Totuşi, firmele de specific nu sunt prezente in Tăşnad, localnicii angajaţi în domeniu făcând naveta
către firmele de profil din Salu Mare, Cluj şi/sau Carei.
Deşi sectorul de IT arc o tendinţă de creştere la nivel naţional - regional (v.. ,E-financc
Journal"), la nivel local acesta practic nu există.
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Sectoare economice în restructurare/declin

Industria textilă
În general, industria textiiă in România şi în judeţul Satu Mare a avut un avânt puternic după
19R9, o dată cu exploatarea forţei de muncă din statele Uniunii Europene către est. Astfel, la doar
10 ani dllpă schimbarea regimului politic din România, in 1999, România era liderul regional in
produc(ia de textile şi în exportul către ţările Uniunii Europene. Riscul producţiei de tip ,,1000",
binecunos<:ut in România, este unul clar şi care acum, la alţi câţiva ani de la momentul 1999. se
simle cu acuitate. Atât creşterea salariilor in Romania, cât şi migraţie forţei de muncă Inspre
Occident, pătrunderea altor firme occidentale la noi sau dezvoltarea firmelor existente, creşterea
mvelului de viaţă intr-un cuvânt, au făcut ca firmele să nu mai fie mulţumite cu producţie de masă,
de rop lohn, şi să incerce din ce in ce mai mult să mizeze pe valoarea adăugată a produselor sale.
Criza monedei enro şi economică (sau deprecierea acesteia) şi aprecierea monedei naţionale din
2004/2005 şi 2008/2010 au făcut ca lohnul să fie puternic afectat şi puterea de cumpărare a celor
care lucrează inlohn să scadă cu peste 20%. Toate acestea au fost, in final, premise pentru un declin
allohnullli [care în continuare se deplasează inspre est - Moldova, Ucraina, China) şi să fic nevoie
de II restructurare a sectorului.
Se estimează că şi firmele, care in prezent mai produc in sistem lohn, nu vor putea rezista
lllult dacă nu îşi vor modifica strategia sau conceptia. Altcrnativclc de dezvoltare sunt cu siguranţă
axate pe crearea de produse cu valoare adăugată, promovarea mărcilor locale şi investiţii in design
propriu, marketing şi publicitate a produselor realizate aici.
Iildustria lemnului şi a ",,,bilei
În mare, industria lenmului şi a mobilei urmeaza acelaşi curs ca şi cel al industriei texfile, cu
specificaţia faptului că aceasta foloseşte, totuşi, materia primă locală, mizând pe două din
elementele principale ale produsului finit care să fie specifice zonei: forţa de muncă şi materia
primă. Ca balanţă, pe perioada 1990-2000, a fost una pozitiva, cu predilecţie centrată pe export
(peste 70 %), însă în ultima perioadă - după 2000, sectorul este in declin datorită mai mllHnr
factori:
Decapitalizării firmelor În procent de peste 50 %;
Utilizării masive şi excesive a materiei prime prelucrate intr-o prea mică măsură şi valoarea
adăugată foarte mică corelată eu resursele de lemn relativ limitate;
Contactul cu firme de intermediari. speculative, care au preluat comenzi şi au asigurat exportlll,
făcând, pe de o parte să se ofere un preţ foarte mic de achiziţie pe produs, iar pe de altă parte să
fie multe situaţii în care să nu se confrunte cu firme de încredere;
Costurile tot mai mari la utilităţi:
Scumpirea permanentă a lemnului (atât pe picior, cât şi semiprclucret);
Aparitia puternică a mobilei de tip modular, din PAL sau MDF, care a dus la schimbarea de
optică şi la nivelul consumatorului;
Absenţa unei specializări clare şi mai degrabă ccnccntrarca pe "orice" tip de prodllS, Iării.
promovarea unor produse locale constante.
La nivel regional, industria mobilei poate asigura o bună valorificare a materiilor prime
locale, a resurselor şi a specificului local, însă condiţia este ca produsul livrat să fie cât mai bine
prelucrat şi valoarea adăugată să fie cât mai mare. Mutarea dinspre exportul lemnului brut sau
semifabricat Înspre produse finite sau u1trafinite este şi o cerinţă a guvernului, de câţiva ani existănd
şi o lege În acest sens care interzice exportul de buşteni tocmai in ideea stimulării producţiei locale
şi a valoriflcării la maxim a potenţialului şi resurselor.
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Dacli. investiţiile in maşini şi ldilaje de prelucrat lemn sunt dublate de măsuri masive de
protectie a mediului şi de o promovare puternică a mărcilor Iocalc, sectorul are mari şanse să flc
promovat, suslinut şi elident în viilor, altfel nu.
Astfel, in amd 2014, în urma hotărâni AGA a societăţii reprezentative în prelucrarea
lemnului masiv la nivel local, în special din categoria stejarului, SC V1CTOR1AMOB S,A., a fost
aprobată dizolvarea si lichidarea vohmtară a societăţii. Astfel şi-a încetat activitatea una din
companiile cu capital privat listată la hursa de valori care a generat şi menţinut peste 100 de locuri
de muncă în localitate .
 !+
Sectoare in declin
Industria constructoare de maşini, echipamente şi utilaje 'ii a prelucrării metalelar
Evolllţia celor două sectoare est", cllTelată puternic. Procesul de restructurare din industria
constTlldoare din 2000-2002 a gen~ral o mare Hltă a şomajllilii şi o destahilizare la nivel de zonă din
acest punct de vedere. Tăşnadlll a I\)şl Plilemic afectat de această situaţie, iar de pe urma ci au avut
de suferit, în mod implicit, şi sectoarele conexe .
•:.

Agricultura, zeotehnla şi potenţialul tehnologic specific
în localităţile cu specific rural sectorul economic important este agricultura, ClI cele doua
ramuri, agrofitorehnia şi zootehnia, ca de altfel şi în localitatea Tăşnad, dar într-o miisură mai mică.
Agricultura reprezintă şi la momentul actual una din activităţile de bază În economia ora~ullii
Tăşnad.
Relieful, clima şi solul oferă Tăşnadului resursele naturale ale unei agriculturi eficiente. Pe
lângă aceste condiţii naturale, un rol important în practicarea unei agriculturi performante reprezintă
forma de proprietate, dotarea tehnice-materială, piaţa de desfacere şi nivelul de indllstrialiwr~ al
producţiei agricole. Suprafeţele de terenuri, în funcţie de categoriile de folosinţă, sunt pre/-"ntate în
continuare.

Terenurile agricole, în suprafaţă totală de 7,688 ha, reprezintă 79,60% din teritoriul
administrativ.
Datele statiştic~ privind pot~ntialul şi modul de administraTe a terenurilor agriC!lle din oraşul
Tăşnad au fost prezentate in capitolul dedicat anali7ei resurselor natllral~. Ac~eaşi remarcă pentru
datele referitoare la potenţialul sectorului zootehnic. Natura, prin cele 111 - 118 kcal/om! radiaţie
solară globală, prin 2000 - 2100 ore/an durată de strălucire a soarelui, prin temperatura medie
anuală de aproximativ to-C, prin 550 - 600 nun precipitaţii medii anuale şi printr-o prezenţă bună a
solurilor fertile, oferă condiţii bune pentru culturile de grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de
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zahăr, lucernă, trifoi, cartofi, pomi fructiferi şi viţă-de-vie. Totuşi, un lac(or negativ îl reprezintă
lipsa de umiditate în lunile allgu~t şi septembrie, precum ~i ji-<lgm~ntare<lparcelură il terenurilor
agricole, cu consecinţe negaliv~ în (~bnologie. Penilitatea cea mai ridicată a solurilor este În zona
luncilor şi câmpiilur joase.
În ceea ce priveşte principalele culturi practicate pe terenurile agricole la nivelul or<lşlliui
Tăşnad sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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Activităţile agricole la nivelul oraşului Tăşnad, confirma existenţa fennelor de sllbzistenjă
familială, aşa cum reiese din datele prezentate în tabelul de mai jos :
Tabelul nr 18~
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După forma de proprietate a terenului utilizat in exploataţii agri<:ok, situaţia se prezintă in
felul următor :
Tabelul ",. 211_ Sit"a/ia proprietarii 'eremm1or agricole utiliza' in exploara{ii Iti njvelul oraşuluj Tăşl1ad _ cifi-eie
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productive agricole şi a celor de procesare, având ca scop marirea suprafeţelor / fcnnc sau
creşterea eficientei activităţilor agricole din fermele individuale şi facilitarea procesării
produselor primare;
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Din punct de vedere al gradului de echipare cu utilaje ]i ~chipa1nente tehnologice necesare
realizării activităţilor agricole la nivelul oraşului Tă.şnad, raportat la niv~h.t1judejl,tlui Satu Mare.
situaţia este prezentată În tabelul de mai jos:
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În ansamblu, potenţialul agricol limitat, implme acest domeniu ca un instrument structural
de dezvoltare a oraşului. Poate fi însă asimilat şi ca instrument supurt al dezvoltării turismului saui
şi de creare a unor venituri suplimentare pentru familiile rezidente în localităţi rurale,
Potentiala rcvitalizare a acestui sector depinde de capacirutea de asociere a proprietarilor de
terenun, apariţia serviciilor suport, instruire cerlificută profesional, de consultanţă şi markcting
agricol, precum şi de o infrastructură de desfacere lo<:alălregională - o piaţă agro-alimentară extinsă
şi modernă, de creare a unui brand local, de implicarea în structuri înlănjl.lite productive şi, de cenu,
o axare către o agricultură ecologică şi/sau hiologică_
Un alt aspect important este legat de acela de a dezvolta capacităţile de procesare a
productiei agricole. În acest sens, Tăşnadul poate juca un rol în această nişă de procesare,
valorificând superior producţia/produsele agricole provenite din alte zone Învecinate. însă trebuie
avut în vedere alte tipuri de proees<lri complementare şi congruente celor existente in zona Carei.
Astfel Tăşnadul poate deveni un proceSalor şi lumiwr de servicii specializate industriei agricole la
nivelul de reprezentare ca Unitate de Plamficare Teriturială În zona de sud, sud-est a judeţului Satu
Mare .
•:.

J\.1eşteşugurilc

În trecutnl istoric al localităţii, cea mai OTganizată breaslă a meateşugarilor a fost cea din
olărit, în mod specific a celui din zona Codru, zona folclorică în care oraşul Tăşnad este amplasat.
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O altă breaslă identificată a fost cea care activa in domeniul prelucrării lemnului/dl.!lgherirul
şi a valori licării produselor oferite de sistemul silvic al zonei actual sărăcite de defrişările în vederea
lItili:(.ăriiterenurilor în scop agricol, rămânând zona dealurilor Viişoarci.
În acest moment nu mai putem vorbi de bresle rnesreşugărcşti. Acestea au încetat să mai
eXl~te, deşi sunt activităţi individuale de mesreşugărit în zonă (ţesutul, industria ca~nică textilă şi
prelocrarea fierului, olărit, croşetarea de goblenuri. cojocăric'prclucrerea de piei, modnl etc).
Valomea adăugată a produselor acestora, unicitatea şi specificul acestora, poate fi un punct
de pornire în de;,:volturea economică locală. Însă, pentru a putea dezvolta acest sector, sunt necesari
cii!iva pali: identificarea mesteşugarilor actuali, crearea unor organisme profesionale gen "breaslă"
pe domenii, su~!inerea locală-judeţeană şi regionala pentru integrarea in hTeslele specifice la
nivelurile menţionate, asigurarei> unor facilităţi de desfacere şi promovare a acestora (amenajarea
unei mne speciale in cadrul piej.ei agro-alimentare extinse; spaţii de desfacere in ZOna istorică a
oraşull.ll penllanellte sau cu ocazia evenimentelor susţinute de către comunitate în cadrul
calendarului anual) .
•:.
Turism
Turismul repre~intă rumura cu potenţialul cel mai ridicat in zonă, atât ea şi "amplitudine",
cât şi ca "diver,itate", prin înglobarea obiectivelor locale În circuite tematice_ Amplasarea
geugrafică (la limita tării istorice "Codru" - turism etnografic),
poziţionarea central sudică
jude\eană pe axa de circulaţie nord-sud (turism de tranzit), cadrul natural deosebit îmPTeun~ cu
clima blânda (eC<l-agrn-turism, turismul sportiv, de recreere În viitor), obiectivele de patrimoniu
arhitectonic, cultural late şi religios, industrial (turism cultural, religios, ştiinţific si educaţional) fac
din Tăşnad un loc in care aplicarea integrată a diverselor forme de turism găseşte noi oportunităţi.
Conform HolIlrâril Guvernului ur. 41712000, oraşul Tăşnad a fost atestat ca statiune de
interes local. Vc1eilăjile sale turistice simt legate de existenţa apelor termale valorificare aici din a
doua jumătate a secolului trecut, Se conturează aşadar, ea principală valenţă turistică a acestei
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stati,mi, caracterul de statiune balneară, însă potentialul turistic asociat apelor termale induce şi o a
doua la!.eUi şi anume cea asociată turismului recreativ, eu caracter complementar şi integrat
men\ionat anterior.
Importanţa componentei balneare în tabloul turistic de ansamblu al oraşului Tăşnad derivă
din laptul că această formă de turism se impune tot mai mult pe piaţa de profil, fiind "redescoperit"
şi revalorizat prin prisma unor politici şi abordari moderne, care merg de la terminologie (cx.
tendin\<) de eliminare din vocabularul de specialitate a unor termeni precum "sanatoriu", "bază de
tnuament'' şi "cură") până la diversificarea grupurilor ţintă (cx. sportivi. familii cu copii, tineri ctc.)
şi a formelor de turism (recreativ, de relaxare), În general, se constată cii datorită efectelor sociale
şi economice, turismul balnear a devenit un segment major al pieţei turistice, spre care se
orientează o bună parte a mijloacelor materiale şi a resurselor umane, la care se adaugă
prestarea unor servicii turistice şi medicale de o factură complexa şi de un înalt nivel
calitativ, armonizare spre satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor omului modern (inclusiv din
perspectiva tratării unor maladii derivate din stilul de viaţă in care scdentarismul, stresul şi
suprasolicitarea sunt elemente cvasigeneralizate),
Staţiunile balneare SlUJtcele mai vechi forme dc amenajare turistică din istoria dezvoltarii
acestora, putând fi identificată o succesiune de modalităţi de amenajare, in funcţie de posibilităţile
tehnice şi de modul de interpretare a conceptului de SPA (Saluri Per Aqu,,),
În cazul existenţei şi utilizării apelor termale, modelul general de amenajare presupune
captarea şi transportul apei termale şi preluarea sa În cadrul unui complex, Organizarea acestuia
poate îmbrăca aspecte variate, cel mai comun fiind însă organizat Într-un spaţiu de pre-cură externă,
therma propriu-zisă şi spaţiul de postcură (cu dotări pentru o scrie dc proceduri precum masaj,
impachetări etc.), la acestea adăugându-se componenta de agrement şi spatiile pentru cazare,
Beneficiind de prezenta acestei resurse pe care se centrează activitatea turistică din stajiunea
Tăşnad, apa, trebuie subliniat faptul că este nevoie de o abordare diversificată şi complexă a acestei
resurse, cu atât mai mult cu cât concurenta pc piaţa de profil din regiune este acerbă (cu atât mai
mult cu cât în raport cu statiunile de acelaşi tip din Ungaria sc înregistrează un decalaj la nivele
multiple: valorificare, amcnajări turistice, marketing ctc.). Se implme, aşadar, o ah{Jrdar~
integratoare a resursei respective, care poate şi trebuie sa fie regăsită sub forme diverse, cum ar Il:
o Apa ca element curativ, utilizată prin prisma proprietăţilor fizice-chimice, in cadml unOr
protocoale medicale de balneoflzioternpic;
o Apa ca element de confort. utilizată ca factor natural care prin volum, dinamică, temperatură,
reprezintă elementul central al unor amenajari de tip SPA, wcllncss sau cu caracter ludic;
o Apa ca element decorativ, utilizată ca factor estetic in cadrul unor elemente de amenajare,
design şi arhitectură,
Particularităţile fizlco-geografice ale staţiunii Tăşnad concură la atribuirea unor valenţe
ruristice balneare, în condiţiile existentei unor resurse asociate componentelor geologice şi
climatice. Este vorba despre substanţele minerale cu valenţe terapeutice, care prin proprietăţile
flzico-chimice
răspund necesităţilor
profilacticc ŞI medicale de menţinere,
consolidare,
refacere a stării de sănătate, a capacităţii de muncă şi de reconfortare fizică şi psihică
individuală, Factorii climatici rezultati În urma conjugării determinist cauzale dintre latitudine,
longitudine şi altitudine, cu repercusiuni asupra radiaţici solare, tcmpcraturii, circulatiei
atmosferice, umidităţii şi aercionizării, reprezintă atuuri care contribuie Într-o manieră benefica la
completarea ofertei de tratament

6]

rralame11lul balneoflzioterapeutic ocupă un loc Ji_larte important în cadrul terapeuticii.
Factorii balnear; sunt excitanţi fizici caracterizaţi printr-o ~erie de proprietăţi. legate de temperatură.
caracteristici chimice etc., care acţionând asupra organi8mului rac ca acesta să răspundă printr-o
serie de reaqii, cum ar fi dilatarca vaselor, sudoreţia, mărirea rr~cvenţei respiratorii, schimbări
metabolice elc. Apa termală reprezintă principalul factor natural de cură în această staţiunc.
imprimându-i nOla de specificitate. Trebuie precizat că acest tip de tratament vizează mecanismele
dereglare care determină stările maladive, având însă şi o aqiune generală. Un aspect important este
acela că terapia balneară are capacitatea de acţiune chiar şi în fala de predispoziţie, astfel că, pc
lângă rolul curativ, balneoflziotempia arc şi un rol prolilactie, preventiv, multe boli putând fi evitate
în urma efectuării unor cure balneare. Totodată, este roarle important faptul că o bună parte din
edresabilitarea curelor balneare vizează şi faza cronică de manifestare a unor boli, precum şi în faza
eonvalescenţei. În acest din Urină caz, scopul eurelor halneare este dublu: pe de o parte de a readuce
funqiile organismului la stadiullor iniţial, agentul perturbator tiind îndepărtat, iar pe de altă parte,
de a preînlâmpina recidivele. Apele termale prezente la Tii~nad lac parte din ansamblul resurselor
hidrotennale existente in vestul României, la a căror 1"r)rJllareau contribuit în mod hotărâtor
elemente de factură tectonică, şi anume, prezenta sistemului de falii care fragmentcază scoarţa
tereSlră ~icare permit circulaţia dcscendentă şi ascendenlii a apelor subterane până la adâncimi
mari, iar pc de altă parte, existenţa unei anomalii geoleTTl1lce,manifestată în contextul poziţionării
mai apropial~ de suprafaţa teresrră a astcnosfcrei, adică a acelui "strat" din interiorul Tcrrci.
caracterizate de temperaturi care pot ajnnge la câteva mii de grade.
Capllttă de la o adâncime de 1.354 m prin inlellllediui unei sonde, apa termală din staţiunea
Tăşnad este caracterizată de o serie de proprietăţi lizico-ehmJice cUm ar fi:
o temperatura: 72°C;
o mineralizarea totala de 9846,3 mgll;
o
o

o

pH: 7,5;
anioni: CI'. HCO, , S042., NO., ,1 . , Br :
cationi: Nu ", Ca" , NH.+, Mg2+ ,K + ,Fe 2,;

HB02, H,SiOJ

Conform buletinului de analiză nr. 47/04.01.2007, eliberat de către Institutul Naţional de
Recuperare, Medicina Fizică şi Balnecclimatologie, apa captată În cadrul Staţiunii Tăşnad este
caracterizată de o scrie de indicatori fizice-chimiei Care îi conferă numeroase valenţe terapeutice şi
inclu>iv balneare.
Numărul turiştilor care au vizitat staţiunea şi care au rost ca7.uţi în spaţiile existente a crescut
de la an la an, înregistrăndu-se un maxim de 250.336 de vizitatori.

1011
Fig. nr. 9' Numărullw'iJlilor

1013

1014

din Sla/i"nea Tăşnad in periouda 21!/2 - 21!/4 ("w'sa Pn"miMa Oraşl/lu; TiişnaJj

Disproporţia dintre potenţial şi capacitate este vizihilă în datele statistice prezentate in
continuare la nivelul unităţilor şi locurilor de cazsrc/campare Şl de alimentaţie publică:
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]'"heM nr. :?3Strue"wi de primire 'urisJieil da,'ijicQ"

(confurm ,j"',I,,.. f'"blle"'e

,

p' sUe-"1 .4,,"'rj'ii/ij ,"""/ion"le ""m",

3 FLORI

Tabelul nr, 24 Ullitii/! de aiimcma(i< publica (co4orm datdor p"hlh'w

Tur"m in

34

p' ,1,<_,,1 Au'O"ilâ)ji ..1''')lonol, ixn/l'1I Tu"i,,"

in MmeSl,,,1

IV 2014j

Tip 8lrudurJ
BARDEZl
BUfET BAR
FASTFOOD
RESTAURANT CLASIC

Calegorie
2 STELE
3 STELF
1 STEA
3 STELE
2 STELE
2 STELE

N, locuri
36

50
90
39

"

349

Turismul ar trebui sa beneficieze de o schimbare radicală în modul de abordare la nivelul
decizional local, implic;lnd şi resurse pre-alocate În mod specific pentru iniţierea unui proces de
dezvoltare plamti~ată la modul cel mai competitiv posibil.
Din această perspectivă, grupul tehnic de planificare mixt (echipa de proiect - administraţie
puhlică locală) propune "Ţ urismul" ca obiectiv transversal în cadrul strategic de dezvoltare locală .
•:.

Agentii economici tocen
Agenţii economici, la mvelul onlşuhli Tăşnad, caracterizează economia zonei. Economia
este reprezentată, în principal, <le turism (pensiuni agrcturistice, hoteluri, moteluri, campinguri),
agricul!mă (clliluri agricok ~i zootehnie), industrie (construcţii metalice pentru industria chimică,
prelll~Turea lemnului), comerţ (desfacerea bunurilor de consum, a celor de folosinţă îndelungmă) 1i
servicii (utilităţi publice, telecomunicaţii, bănci etc).
Într-un raport elaborat de Biblioteca
Odişenea,,,di.
raport statistic 2009 (sursa:
httD/Iwww.b;b1;otecQ!i •• u •• af.f!.rof..Tiişnad.h1mll
se menţionează că în anul 1938 Tăşnadul avea doar doua mori
şi câteva arclicrc mici.
La ora actuală, numărul total de agenţi economici înregistraţi la nivelul oraşului Tăşnad sunt
de 4SS societăţi comerciale care activ~ală în diverse sectoare economice.
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Cele mai reprezentative unităţi economice la nivelul ora:;;ului Tăşnad sunt în următoarele
ramuri:
• S.c. SFL TECHNOLOGIES S.R.L. Tăşnad. Număr de angajaţi: 206. Societatea Comercială SFL
TECHNOLOGIES S.R.L arc ca obiect principal de activitate operaţiuni de mecanicii generalii.
r~8p~ctiv: fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; producţia
de rezervoare, cisteme şi e<lntainere metalice; tratarea şi acoperirea metalelor.
- S.c. SOMET A S_A_ Tii]nad_ Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială SOMET A S_A_ are ca
obiect principal de activilal~ producţia de rezervoare, cisternc şi containcrc metalice, precum ŞI
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fabricarea de construcţii metalice ~i pilrli componente ale structurilor metalice, fabricarea utilajelor
pentru metalurgie, fabricarea urilajelor pentm extracjie şi construcţii.
- S.c. PROMAT CO:M1MPEX S.R.L. Tăşnad. Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială
PROMAT eOMIMPEX S.R.L. are ca obiect principal deşfăşurarea de activităţi auxiliare pentru
productia vegetată.
- S.C. AGRTND S.A. Tă.şnad. Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială AGRIND S.A. arc ca
obiect principal desf"ăşurarea de activităţi in ferme mixte (cultura vegetală combinalli cu creşterea
animalelor).
_ Societatea SONDEX PRODUCTION S.R.L. este specializată în dezvoltarea, produ~eTea şi
comercializarea pc plan mondial a schimbătoarelor de <:ăldura cu plăci şi a generatoarelor de apă
proaspătă.
- S.c. Conf Brod Dema S.R.L. Marghita. Număr de angajaţi: RO. Obiect de activitate: confecţii
încă1(ăminte.
- S.C. SIHA ROMANIA S.R.L. Salu Mare. Număr de angajati: 50, Obiect de a<:livitate: fabricarea
prin tricotare sau crcşetare a altor arlicole de îmbrăcăminte.
Produsele realizate de către S.C. SFL TECHNOLOGIES S.R.L Tăşnad, S.c. SOMET A S.A.
Tăşnad şi SONDEX PRODUCTION S.R.L. şunt dislrihuile inclusiv pe piaţa externă.
În ceea ce priveşte cifra de afaceri din datele fumi;rate de Asociaţia GAL Sud Vest Satu
Mare se evidenţiază faptul ca Oraşul Tăşnad deţine "suprema]ia" in teritoriul analizat. Astfel se
conlinnă statlltul de unitate teritoriala de prelucrare/valorificare si de servicii specializate pentru
zona învectnată.
Analiza S"\VOT Il resurselor

fizice

W (-):

S (+):
./
"'
"'
"'
"'
"'

./
./
./
"'

Âccc,ibi!italea bun. in",re! dinspre oraş dUI
teritori";
Staţiei CI' ,i apropiere rel",iv. de aeropofl Satu
Mare;
Reteaua de drumuri intra teritorial existent;
Reteaua de energie si comunic"ţii:
InLeres ulvestiţional in proiecte rezidentiale, in
'peeial turistice;
Echipa de proiect ("dmjni,traţia looal.) inili.toare
a proiectelor de reabiljta", a infra'truc!urii de
mediu;
Mediul de "foceri existent;
Potentialul turisTic ridio.t (divcr<itatca
p~sibilitii.ţil~r de do,v()ltar~);
Tmdiţii .ntreprenoriale in p1"oees.reipttlucrare,
meşte~uguri existcnte
R~I polarizator in regiunea de 'ud" judetului Sem
Mare

./
./
./
./
./
"'
./
./

Starea ,trii>;ilor int,... urbane ,i intre localităţi;
Starea "ctuala a ,i,lomelor de managemenl de
mediu (.p •. de,euri) ,i incălzire (gaze naturale);
Starca aeluala a locuinţelor irI centn,J urbanizJ1
(in ,pccial zona urbana cen"ala);
Ramuri c-.:onomice in dedirL restnlCfnrare sau
_,uhdcZ\'"ltatc:
Agricultura ineficienta (suprafeţe micii ferme
individuale):
Slaba dotare echipare" fe,.mel~r "gricole cu
tehnologie si/sau tehnica spccific":
Lipsa infro"mcturii si serviculor suport pentru
afaceri;
Lipsa unei strategii turi"ioe l~calc ,i a unei
stmcturi dedicate aplicării ci;

T (-):
./
./
./
./
./

[,olar"" geografica" judeţului si gradul de maturitate a proiectelor dc infTaslmdura judetene:
M"dul de proiectare" pmiec,elor strotegice făT. e".lu.rc. TIcvoilor [ocale. a planurilor locale de
de~voltare;
Absenta unor politici economice judetene. ,onale - a capadil);; de planificill"e economic., de co",lare a
acesteia cu resursele din ",ma ,i marketing rcgional
Experienta se;;zurii in c~~peraIT intra si int=ctoriala
la nivel zonal ;;ijudeteoll - uefuncti~nalitatca
irlS[imtionalli a structurilor """,iarive intercomunicare .
l\Iediul economic afectat de criza 'Iob.l.

0(+):
Infra'tructura
de transp~rt'
./ Pentru asigurarea c.ooperării intercomunitare in cantext wnal. trebuie sa asigure:
atractivitatta invesliţională şi rncilitare, tran,portului de marf"ri şi pcrwanc
functional enlru ,usţinerea dezvoltarii eco"~mice >

in wnde

proiectate
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fhtidiz"",. ""fienl"i pe principala arleru dc lransport jude\can;; (reabililarea şi modernizarea DN IFi axa
Carei - Supun, de Jos) crdind punlea de legalurii fizică şi eu!lural 'piriluală între capilala administrativa
si economica si zona de expan'iune a rntrrfurilor DE ~ I ;
legătura cu comunill\ile si zonele luri<liee invecinalc pmtru a ,u'jinc C()mplcmentarilatca funcjională în
teritoriu (reabilitare, modernizare, e~lindere DJ-uri in leriloriul de sud ,'e't)_
ta nivel local, asigurare" accesului dillipre periferie înspre ceIurul oraşului (reabilitare si modcmizore
ret"" m,dală şi drumuri locale Tăşnad prin noua zona rezidenţială propusa prin rUGi 2015, care va
contura şi noua zom de recreere şi agremenl),
Tot la ni"el local extinderea drumurilor pietr";,,, de acces la proprietăţi agricole si silvice, cu mi
complomentar turi,tic (in special; Raţiu, Sarăuadj.
oi'
Adaptarea ,olu\iilor tehnice ale proiectelor strategice de infrastructur.l (drum de centura, DN If. DJ
intratcritorialc regiune. de sud-vest) la nevoile de MZ',olure locala şi participare in mrngere" ;;urselor de
finanjarc pentru aplicarea acestor proiecte:
Infcamc"ctura de mediu:
< hlindcrca "i,tcmului 1".0.1 de management integrat al apei prin: identificarea de noi surse de ap" potabil.;
amenajarea inuvativă corelata cu obiectivul transversal « Turism» a adllcjiunii acestei. către st.1ti. de
filtrarei trala'" relehnolugizată, extinderea ,i modornizare. rejelei de distribujie şi • celei de canalizare În
toale localitfi~ile compuncnte, reabililarea ,i modernizarea tehnologic. a ,taţiilor de e[lllrare, dimin",1nd
rndical irrtpaclul de mediu ",upra cmisarului şi îmhunătăţirea ,liirii de ""niitate puhliea;
Integrarea oraşului in si,temul judqean de management integrat al de,eurilor. incluzând initierea ;ii
promovarea coleclării sel<:clivc a dc,curilor în comunitate;
Reţeau. d. <omuoi<aţii:
oi'
Extindere" serviciilor internet prin constrncli" magistralelor _.bro.d band", .tiit p=tru ntinderea utilizilrii
individuale, dar mai ales ca suport logislic şi ca argumeIll de atracti,;lale economică, turistică ,i
institu1ional" locală.
Reteaua d. "Iln,ent ••• cu g•• / ele<tridt.te:
,r Redimensionarea si extind=
retelelor existeme în special in zonele de e~pansiune ecorulmică_ luriSlică şi
înspre noile mne rezidentiale, adaptată la specificul potenţialilor utilizatori ,
Locuire:
./ De""oltarea de proiecte relidenţiale în zonele de expansiune economic", pemru atrageJ'ea viitoarei forţe de
muncă precum ,i a locuitorilor din municipiul reşedinla de judeţ, potential investito!'i în zo"" economică
dedicata IM),1_
-/ Idmliflcarca l<=nurilor ,i analiza p'"ihilitiiţilor de aplicare a proiectel~r de I~cuinţ. sociale (lOVi income
hou,ing) in paralel cu politici li,ealc earc,;it favori,ezei eon"rnngil migratia de popula\ie asi'tJm social din
centrul ura,ului 'pre wna a,islatii_
Infra'tructura de afaceri :
,r Atrag"",a resurselor ncmmhun;ahilc (UE, programe gu,·cmamcnt.lc, ete) pentru crearea infrastructurii
fizice de afaceri (pare inJu,lrial/ tehnologiei logistic pentru IMM) şi a ""viciilor ,uport pe"tru del\'oltar""
afacerilor non-agricole şi în secloru] .gricol spoeific la nivel mierurcgional - CLTItrul de Sprijin pentru
IM_W Cemrul de Resurse ho/Greenllusiness:
,r Valorificarea econoJnicl a spaţiilor şi incintelor industriale pentru dezvoltarea infra"Iucturii şi ,c,viciilor
pe.ntru afaceri în fosta incintl a marilor unitlţi preluulitoare precum şi a aliur zone pn)pu,c a fi valorifieatc
în scopul crearii infrastructurii;
,r Valorificarea durabila a fondului fore;;t;er şi a terenurilor agricole prin nleLode de agro-mcdiu, mc,crii
traditionale, ",rvicii turistice etc .. precum 'ii prin extinderea, amenaj.re. şi modernizarea pieţei agro alimentare pentru aoigun.rea cadrului de destacere a produselor resurselor "'''''!ale locale;
./
Ahordarea turi,mului c. obiecTj,' lral1wers.l al dezvol,arii econQmice locale, sus(in", at;;t de in,'estiliile
publice în infra<truc!ura de utilitii\i şi dezvoltare uroanistica c;îl 'ii de panenerii priva1i, incep;;nd cu
amenajarea şi intrqinorea incintelN lirmelor pom; la investiţii în proiec,e turistice şii sau servicii de
susjinere_
,r Ca precondi[ie fundamentală in aec,l domeniu de dcZ\'oltarc. .pare în porioada urmiltoare, capaciwtea
admini,trajici publice Je p"m1Ovarc a spiritului antrcprenorial local prin masuri c.re vileaza foate
eatcg{}riil~ Je învlpmiinl: formal, non- liJITnal şi informal pentru toate categoriilo de vârstă precum oi a
cclui de eoopertlre în afaceri prin crearea unui grup dc sprijin pentru dezvoltarea economică locala, capabilO
,11-~i'<ume viziunea de dezvollare economid şi managemenlul planurilor de dezvoltare specitice_
,r ...,igurare" de fucilitlţ; celor c.re doresc să investeascli în zona Hşnad conform prevederilor Cndului
fiscal, consiliul local poate acorda ,cmiri de la plata impoz;tnlu; pe clădiri şi a impozilului pc leren.
datorată de cotre pers~ffilele juridice lil condiţiile elaborării Wlor scheme de .jutor de Sta, având ca obiccli v
dezvoltarea regionala ;;i ln conditiile indeplinirii dispozi1iilor prev~zute de Ordon.nţa de urgcnJ-.1 a
Guvemului Of. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de ;;taI, cu modifLcărilc
ul!e!'ioare
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Analiza resurselor umane
Populatia, aspecte demografice (Structura populaţiei după etnic şi religie)
Populaţia este componenta primară a oricărei societăţi, deoarece reprezintă principala forţă
de producţie a acesteia, fiind premisa generală a existenţei, a dinamicii şi a structurii factorului
muncă. Dintotdeauna, demografia *i activită\ile social-economice s-au aflat într-o strânsă legătură
exislenţială, la baza relaţiei dintre seupul uHim al producţiei şi mijloacele folosite pentru atingerea
lui atlându-se, pe de-o parte, populaţia loială, iar pe de altă parte, populaţia activă şi ocupată.
Aşa cum reiese din datele istorice de
10000
recensământ al populatiei, la nivelul localităţii Tăşnad
10.;399
9.934
ssjs
se constata o scădere a numărului de locuitori. în
10000
8631

special după anul 1992. Pentru confirmarea acestei
tendinţe «Istorice », adăugam şi un grafic al evoluţiei

8000
0000

istorice a popula\iei
Wikipedia.

4000

rooo
c

1977

rssa

""

oraşului, preluat de pe site-ul

in anul 1992, populaţia oraşului avea un număr
de 10.394 de locuilori, din care 5.106 bărbaţi şi 5.288

""

femei.

I I

La recensământul

popllla(iei din anul 2002, oraşul Tăşnad avea un număr de 9.669 de

locuitori.
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Conform datelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, oraşul Tăşnad
avea un număr de 8.631 locuil01i, distribuţia acestora pe localităţile componente fiind următoarea:

1,1' ,_.i'" ",.." -_
r"n'" ,-",,,anl r,"""" w. m/is<orid'

'!;:unli;;flii -ren' II.-re-r 1-201 I/'

Oraşul Tăşnad

Nr. locuitori

Tăşnad
Satele
aparţinătoarc

6,7Rl

Blaia

204

Ci

413

Raliu

Siiriiua<l
Valea Morii
otal

28
1.013

192
8.631

I

Fig ,,,. IO_.Populalia _IIabiliJ,1'" lomli/oli {a ',",'.n"ămJn/lii p"p"lnJid
din anul 2(111

~ial ""'uinl""r
oD""

"'''
"'"1'"
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Faptul cii În orU!iul Tăşnad convicţuicsc

reprezentanţi

ai mai multor etnii, şI-a pus

,

amprenta şi asupra ~lrudU1;i confesionale a populaţiei.

Fig. N,·. II _

S'I""c'"r"

"o,!(csionalii a pop,,/a/iâ

oml'.!"i

lilş""'} 1" """".("mum"1 popula/i<i şi allocuintelar

diil an"/ 201/

SO.()()%

45.00%

'0.00%
35,00%
30.00%

16.04%

l5,00%
lO.OD%

15.00"'
10.DO%

,~
o ooe
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Educaţie (Starea sistemului cdueaţional, formare profesională etc.}
Noua legislaţie a educaţiei naţionale prevede că reţeR(lli ~cobră a unilliţilor de învă\ămânl
de ~lal şi particular prcunivcrsitar se organizează de călre autorităţile adminblm(iei publice
locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Reţeaua şcolarii din oraşul Tăşnad cuprinde unllătoarele unităţi de Învăţământ;
TakM

'!r.

31 - R</<ar.a,colar" ,Ii" o,a,u!lCl/nad ;'"''1Il PUG I{)/"ad)

[A)Cilli
tai""

NJ'

,"

Unit""" cu person.litate Juridica

Structura şcolarii'fOndată

I ~"o8hl Gin"',l<;,l, H;n.d
l~ice"1TellOologi, Tiljnad

,

l'ăşn'd

,

~~~inil" CIIProgTllmPrelungit TIT.

""

-

Şcoala Gimnazială S8răllad

,

Grădini cu I'ro ram ~'oTtn.1Il'- 2 '] -Ilad
Grădiniţl cu I'ro ram Normal Ci"

-N1Vdul de <;xlucaţlesuperioara
a populatiei oraşului I ăşnad, cstrmat la 3,5 oYo este sub nivelul
mediei judeţene şi mult sub nivelul oraşului vecin, Carei.
Nivelul minim educaţional al populaţiei locale (studii primare 14,~%) se află sub media
judeţeană.
Situatia statistică a învăţătnântului la nivelul oraşului Tăşnad este prezentată În tabelul de mai
JOs:

se menţine
constant.

Numărul elevilor Care fj-e~ventează nivelul Iiceal este În scădere pentru perioada
analizată. Corelat Cu numărul de elevi, se constată că şi numărul de personal didactic care
efectuează aerul cdueaţional este în ~cădere. Acest factor credem că are câteva explicaţii:
scăderea numărului de locuitori la nivel"l oraşl.IllLlTă~nad dar şi în zonele Învecinate: existenţa
în apropiere a municipiului Carei, car~ oferă posibilităţi ulterioare de afirmare şi mobilitate
crescute faţă de cele existente la nivello~aL
În ceea ee priveşte nivelul de educatie fonllală existent În oraşul Tăşnad precum şi
participanţii la procesul cducaţional rezultă din tabelul de mai jos:
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nivel p"imar. gimllaoial şi liceal

Evuluţia principalilor indicatori statistici la nivelul primar şi gimnazial educaţional la
nivelld OTaşllllliTăşnad sunt prezentaJi în tabelul de mai jos:
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În privinţa evoluţiei număndui de elevi in per1uada analizată 2011 - 2014 se constată
următoarele:
•

La nivel primar tremh,l este sinusoidal pentru perioada analizată, descrescător raportat la
perioada 2013 - 2014:

•

La nivel gimnazial trendul este sinusoidal pentru perioada analizată, crescator raportat la
p~rioada 2013 - 2014.
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Această evoluţie este in strân",~ corelare cu evoluţia natalil1iţii la nivelul oraşului Tăşnad.
În anul 2011, conform recensământului populaţiei şi al locuinţei, numărul de cupii ~u vârsta
cuprinsă Intre O- 5 ani a fost de 449 de copii. Dacă comparăm aceasta cirr-J.Ia nivel ~ducaţional
primar şi efcctuând raportul dintre copiii cu vârsta între O - 5 ani ~i cei înscrişi in sistemul
cducaţional la nivelul anului 2011 constal1im ~ă un proc~nt de 94.88% dintre copii din această
categorie de vârsta urmau ciclul primar la nivelul oraşului Tăşnad. Acest trend prognozăm că va
fi menţinut şi in perioada urmatoare. În ceea ce priveşte evoluţia copiilor la actul educaţional
gimnazial aplicând
acelaşi raport, având ca r~ rerinţă anul 2011 (numărul copiilor cu vârsta
cuprinsa intre 6 - 14 ani fiind de 951, iar numărul de elevi în~crişi la ciclul gimnazial fiind de
409 elevi), se constată
că un pmcenl de 43,00% din cor,i parti~lpă la actul educaţional
gimnazial la nivelul oraşului 'I'ăşnad. O explicaţie În acest SenS este dată pe de () pane de
mobilitatea populaţiei către migraţie, pe de altă parte de asigurarea ".succesului" propriilor copii
migrând către alte instituţii şcolare din lonă (mullicipllli Carel, municipiul Satu Mare).
Personalul care deserveşte procesul educaţional nu a cunoscut ~voluţii num~rice
semnificative.
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Aşa după cUm se poate observa slaba evoluţie sinuscidală a pen;onalullLl
nivelul cicllilui primar li ciclului gimnazial.

didactic 1<1

Un aH aşpe~t este cel legat de calitatea actului educaţional care prin acesta acordă
"şansele de rCl1şită" 1<1nivele superioare ale sistemului cducaţional naţional şi internaţional.
AslleJ se po;!!e observa că in clasamentul judeţean dupa media la Evaluarea Na\ională 2015 Top
50 scoli la nivel de judeţean Şcoala Gimnazială Tăşnad ocupa locul 33 din 50 (sur,":
hup :i/media, hOlo< ",,_m/media .'CTver I/docu Inon! _20 J 5-06- 2(,-20 25 98 95 -0-2 (Il 5-06- 2 6-do'a, -20 15-,,5 _pdJ).

Corelările trebuie facute cu infrastructura educaţională locală şi calitatea actului
edacaţional, adaptabilitatea acestui act la aspiraţiile de dezvoltare locală. Oraşul Tăşnad,
beneficiază de o infrastructură educationala care permite preg5tirea noilor generaţii până la
nivelul stadiilor liceale. Datele indica o conservare a numărului instituţiilor publice de
învăţământ, prin păstrarea capacităţii sistemului: săli de clasă, cabinete şcolare, laboratoare,
ateliere şi foarte important, a personalului didactic.
Un aspect demn de remarcat este implicarea parteneriala a societăţilor comerciale private
in sistemul educaţional profesional la nivelul oraşului Tăşnad_ Existenta unei scoli profesionale
de meserii adresate absolventilor de învăţământ obligatoriu în domeniul profesional este un
început. Credem că rolul de pclarizare microregicnală pe care îl poate juca ur.u;;ul Tăşnad în
procesul de pregătire şi formare în domeniul profesional oontribUle la identificarea, valorificarea
şi pregătirea resursei umane locale. Corelat cu structurile economice din zonă, dar şi cu istoricul
localităţii credem cii diversificarea ar trebui îndreptată către potenţialul oraşului Tăşnad cum ar
fi: prelucrarea materialelor din fier, reparaţii şi constructii maşini unelte spoxifke industriei
lemnului, agricultură etc. Piaţa muncii cerc clase de pregătire profeşională in domeniul hotelier,
restaurante, servicii turistice ş.a.m.d.
Tot din analiza datelor privind numărul de elevi se observa:
Scăderea continuă a numărului de elevi înscrişi în celelalte unita\i de învăţământ, ceea ee
poate fi explicat prin tendinţa (devenită ( la moda» a familiilor cu posibilităţi materiale de aşi inscrie copiii în unităţile de învăţământ din municipiile Satu Mare şi Car~i_ Cauza acestei
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tendinţe a fost motivată prin aspecte calitative a învăţămănrului local: o incredere mai mare a
familiilor in calitatea îuvăţământului din municipiul vecin şi cel resedinţă de judeţ, o calitate
crescută a condi Jiilor de învăţare în sistemul de Învăţământ invecinat (spaţii, dotări, materia!
didactic şi nll in ultimul rând o oferta educaţională locală mai rigidă, neadaptată solicitărilor
părinJilor şi cererii pietei forţei de muncă zonele).
Cu toak eforturile ultimilor ani (includerea în programa liceului a unei clase de turism,
extinderea numărului de ateliere), oferta educaţională locală, concurată agresiv de vecinătatea
sistemlilui edu~aţio\lal, nu poate acoperi nevoia de resurse umane competitive pentru
dezvoltarea oraşului.
TendinJele de concentrare a spaţiului educaţional (reducerea unităţilor dc învăţământ/ a
spatiilor, claselor alocate procesului educaţional), datorită reducerii numărului de elevi, pot fi
compen~ate prin modernizarea, dotarea şi echiparea celor utilizate precum şi prin creşterea
calităţii şi diversificarea calităţii actului educaţional, constând în introducerea unor
metodologii moderne de predare şi instruire a corpului profesoral în utilizarea acestora, O
nouă calitate a sistemului educaţioual local, poate acţiona ca un element de marketing in
comunitate şi în vecinătatea acesteia, cu beneficii considerabile asupra celor implicaţi in
sistem.
Rolul sistemului educational public este acela de a pregăti o resursa umană competitivă şi
implicată în viaţu oraşului, orientată înspre susţinerea direcţiilor de dezvoltare asumate de
comunitate. Din această perspectivă oferta educaţională locală trebuie permanent « racordată : la
ohiectivele de de/voltare locală, usigurând atât baza educaţional-profesională
a viitorilor
~pecia1işti loculi, dar şi atitudinea civică necesară unei populaţii implicate activ in procesul
dezvoltării locale. Rolul autorităţilor locale va fi acela de facilitare, motivare şi susţinere tehnică
şi financiar:; a transformării şcolii locale într-un factor major de dezvoltare calitativă, durabilă
loeală.
Pornind de la acest rol a! autorităţii locale, programul de reabilitare, extindere,
modernizare a unităţilor de învăţământ locale este unul continuu in care este necesar să fie
lmplicaJi şi actorii primari ai actului educaţional, cadrele didactice şi nu in ultimul rând structuri
asociativ~ ale părinţilor, elevilor, firme locale «practicante s ale principiului civismului
~o'l'(lratist.
.:.

Formare profesională
Rolul l'lrmării profesionale este acela de a furniza servicii de pregătire a resursei umane
la solicitările imediate sau pe termen scurt ale pietei forţei de muncă.
Din acest punct de vedere, organizaţiile, instituţiile care furnizează astfel de servicii au un
rol important în atragerea unor oportunităţi investiţionale extrem de concrete sau în condiţii
atlate la altă extremitat~, în atenuarea unor situatii de criză (restructurări industriale). În
contextul exi~tenlei în zonă a lln~i forţ~ de muncă considerăm calificate şi cu experienţă, atât in
domenilll lemnului, con:;truqiilor de maşini, valorificarea acesteia presupune iniţierea de
programe de de>'Ovolturea abilită~ilor înspre domenii conexe şi/sau serviciilor adresate populatiei,
"ectorului de energil alternative şector aflat in plin avânt Ia nivelmondial. Astfel, În concordanţă
cu PLAI (Planul Local de Aqiune pentru Învăţămânllll Tehnic şi Profesional) 2013 - 2020 al
Jude\ului Satu Mare nevoia de pregătire profesională corelat cu nevoile judeţene. care vor fi
cuprinse în planllrile de ş<:oluriwre sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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Nu există date privind
pentru adulţi, ceea ce poate
oferta furnizorilor acreditati
scctorială (Agenţia Judeţeană

alte f"llTnede instruire post-liceală, cursuri de formare profesională
~enmitica atnlgerea segmentului de beneficiari "adulţi" de către
din mumcipiik Carei şi Satu Mare, inclusiv de către autoritatea
de O~upare a Forţei de Muncă Satu Mare) .

•:. Forţa de muncă
Un rol important în definirea economiei locale îl are şi factorul uman, care este cheia şi
motorul dezvoltăril economice locale.
în perioada 2004 - 2008, din figura de mai jos, se poate observa evoluţia forţei de munca
pc sectoare econllmice la nivelul oraşului Tăşnad. Se observă o creştere limitată a sec..•orului
servicii şi declinul constant din sectorul industrial.
Fig nr. 16 - Evolut,a "umărulu, de salar,ati la ni,'elul oraşului TăŞLlad_

'O,," Il!.'R-ii www.g'!Jj u (1,'"",,", <om",c, '"
Tendinţa
îngrijorătoare
de scădere
continuă a locurilor de muncă din activităţile
produdive este susţinută in continuare de:
Efectul de absorbţie a forţei de muncă locală,
creat de dezvoltarea intrateritorială a municipiului
Carei, care se manifestă cu pregnantă În continuare,
dar cooperarea parteneriulă intrateritorială sud-vest.
pentru extinderea zonei de expansiune economică
nordică a teritoriului. ar crea posibilitatea valoriflcării
resurser umane locale in beneficiul propriilor
comunităţi, Tăşnad devenind un centru de prelucrare,
procesare şi marketing pentru bunurile si produsele
realizate în intrateritoriul sud-vest Salu Mare.
-'V_"",_
.~._
•._.,,_
..." ...•~.._t=l_.,_
Emigrarea
forţei de muncă
locale in
De __"" _" •.~
străinătate in căutarea unui loc de muncă. Fenomen
care trebuie abordat echilibrat, creând oportunitatea
profesionalizării forţei de muncă şi a "importului" de
capital linanciar, care din păcate se manifestă doar prin achiziţia de bunuri de larg consum şi
construqii noi. Po1iti~ile locale de Iacilitare a "repatrierii" spiritului antreprenorial şi a
inve~tiţiilor in aCaceri mici, poate li o soluţie pe termen scurt pentru revitalizarea economici
locale.

.~-,~
.0;

__

Şomajul
.:.

ŞOIDajll1in j "del"] Satu Mare
Cifrele prezentate in tabelul de mai jos se bazează pc date comunicate de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (,Urii-il: hllp://www_anotin_m,''file~l''ati'hca%20J1lai%
20DOC,PDF).La data de 31 mai 2015
femei. Dintre aceştia 724 persoane
aflate În evidenţa extinsă a AJOFM
total al şomerilor este de aproximativ

somajul inregistrat era de 5.865 de persoane, din care 2.392
sunt indcmnizatc, 5.141 persoane sunt neidemnizate, dar
Satu Mare. Ponderea şomerilor ncindernnizati în numarul
80.38%. Rata şomajului la nivelul judeţului Satu Mare e~te
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de 3.70%, Procentual, rata şomajului în rândul femeilor este de 3.14%, iar in mndul bărbaţilor
este de 4.21 %. Principalele catego,ii de şomeri sunt şomerii mră studii şi cei cu nivel de in8truiTe
primar, gimnazial şi profesional, care au ponderea cea mai mare in totalul şomerilor înregistraţi
in evidenţele Agenţiei (80,70 %), in timp ce şomerii cu nivel de instruire liccal şi pos(1iceal
reprezintă 14,36% din tOlalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,94 %. În
funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri l-a înregistrat grupa 40 şi 49 ani, urmată de
30-39 de ani, cei mai puţini şomeri fiind înregistraţi in grupa de vârstă 25 - 29 de ani. (surs.:
h!l!lJ/www.anofm.roitilesiComunicat%:OUde%.{Jpre.a.}...{J
•••mai%20mai%'020 I5,pdt)
.:-

ŞomajulloclIl

Înainte de a discuta datele prezentate in tabelul de mai jos, trebuie făcută o precizare in
ceea ce priveşte definirea şi ea1clIla",a ~omajlIlui. În general, În lume sunt folosite două tipuri de
surse: date administrative ha7.ate pe înregistrarea la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de
Muncă sau Agenţia Locală pentm Ocuparea forţei de Muncă şi date bazate pe definitia utilizată
de Oficiullntemational
al Forţei de Munca (OIFM), deseori folosite in analizele pieţei forţei de
muncă.
Este remarcabil faptul că, pentru toate romunită\ile, şomajul masculin este aproape de
două ori mai crescut decât somajul feminin_ O potenţială explicaţie ar fi că mai mulţi bărbaţi
decât femei şi-au pierdut locurile de muncă ca urmare a procesului de restructurare a sectorului
industrial. O altă explicaţie este că bărbatii care nu au un loc de muncă se consideră şomeri în
timp cc femeile care nu au lIn loc de muncă se consideră casnice. Diferenţele slInt mari Între

Ser-'ieU .odale

Ajutoarele sociale sunt menite să ajute familiile sărace să menţină un standard de viaţă
minim. De obice" ajutoarele sociale sunt oferite În cazul in care nu ex,-"L~di>ponibilă nici o altă
sursă de venit, de exempllI când expira perioada de acordare a ajlItomlui de şomaj. Spre
deosebire de măSlIrile activ~ şi măsurile pasive discutate mai sus, persoanele care soltcită măsuri
de asistenţă ~()ciaIă nu trebuie să fie înregistrate ca şomeri. În general, asistenţa socială este
oferită in cazul în cur~ este trecut un aşa-zis test al veniturilor. În rontinua", vom aborda cele
trei tipuri de asistenţă socială: ajutorul social, ajutorul financiar pentru incăh:ire şi alocaţiile
familiale .
•)

Ajutor social
În contrast cu ajutorul de şomaj eaTe se acordă tuturor celor care au realizat perioada
minimă de muncă pentru a beneficia de şomaj, trăsătura plăţilor de tipul ajutorului social este că
evaluează beneficiarul pe baza unui aşa-zis test de venituri, În practică, acest test este ca o
anchetă socială, Dc exemplu, pcntru a henefi(:ia de ajutor social, aplicantul trebuie să treacă acest
test care. În România, este efectuat de către primării, Mai exact investigheaza toate resursele, nlI
iau în considerare doar venitul pe care îl primeşte aplicantul din locuri de muncă ocazionale sau
temporare, ci şi posesiunile aplicantului. Dc exemplu, d~!inerea unei căruţe şi a unui cal sau
măgar este considerată un venit adiţional pc lună. Datontă acestor condiţii restrictive, este posibil
ca un număr considerabil de potenţiali aplican(i să nu treacă de acest test al veniturilor.
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Pentru a beneficia de ajutor social. trebuie demonstrat faptul că aplicantul nu acumulează
un "venit" total care să depăşească aşa-numitul venit minim garantat (VMU). Nivelurile actuale
ale VMG depind de mărimea familiei şi se calculează astfel:
Pe=ana"ingură

0,2831.TSR-142Iei

Familia fonna!ă din2 persoane ~ 0,5\0 x ISR ~ 255 Ici
Familia fonnată din 3 pe"o"". ~ 0,714 x ISR ~ 357 lei
Familia formată din 4 persoane ~ 0,884 x ISR ~ 442 lei
familia fonnată din 5 persoane ~ 1,054 x ISR ~ 527 lei

Pentru fiecare altă p."oana pe"te numarul de 5 perso •••• , ajutorul social se mAreşte cu 0,073 x ISR ~ 37 le;,
Cuantumul .jutorului social se stabileşte ca diferenţă intre nivelurile menlionate mai sus şi venitul net lunar
familiei sau al persoanei singure.

al

Cererile pentru ajutor social sc depun la Primărie (Consiliul Local).
în anul 2015 au beneficiat dc ajutor social un număr de 648 de beneficiari domiciliaţi în
oraşul Tăşnad. (sursa: Primăria Oraşului Tăşnad)
.:.

Ajutor finandar pentru Înrăb:Îrc
în afară de ajutorul social, ajutorul financiar pentru încălzire reprezintă un program
important de asistenţă socială. Ajutorul financiar pentru încălzire este şi ci o alccaţie acordată pe
baza trecerii unui aşa-zis test dc venituri.
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează penlru încălzirell
locuinţei lemne. cărbuni, combustibili pctrolicri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălz.irell
locuinţei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de lamilie,
respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de O,lORISR;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de famili~,
respectiv al persoanei singure se situează intre 0,31021SR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă d~
0,096 ISR;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de
0,088ISR;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lnnar pc membru de Jamilie,
respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de
0,0781SR;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe memhm de lamilie,
respectiv al persoanei singure se situează între 0,62021SR şi 0,710 ISR li se acordă () ~umă de
0,06S ISR;
f} familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pc membru de familie,
respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,/;50 ISR li se acordă () sumă de
0,060ISR;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe memhru de lamilie,
respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de
0,052 ISR;
h) familiilor şi persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se situează Între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de
0,0401SR;
R1

i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se aconL'i o sumă de
0,032 ISR
(2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (l) lit. a), heneliciare ale ajutorul ui
social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modi llcările şi comple!ările ulterioare,
ajutorul pentru combustibili solizi sau pe!rolieri este de 0,116 lSR .
•:.

Alocatiile familiale

Ultima măsurii. de asistenţă socială este aşa-numită alocatie de susţinere a familiei, care se
acordă ea formă de sprijin pentru familiile cu venituri redu~e care au în cn;ştere şi îngrijir~ cupii
in vârstă de până la 18 ani.
Awnfurea acestei alocaţii are drept scop completarea veniturilor familiilor În vederea
asigurăril unor condiţii mai bune pentru creşterea, ingrijirea şi educarea copiilor, precum şi
stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în Îngrijirea familiilor cu venituri
reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.
Pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora, care loclliesc
împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situealii până la 0,40 ISR
inclusiv, cuantumul lunar al aloca!i~i est~ stabilit prin rap"r1.ar~ la indicatorul social de referinţă,
după cum unnea/ă:
a) 0,214 ISR pentrll familia cu un copil;
b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,856 ISR pentru familia eu 4 copii şi mai mulţi.
Pentru familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia ~i care
locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lllnar pe membrll de ("amili~ se situează
peste OAOISR şi până la 1,06 ISR indusiv, cuantumul aloca\ki este stabilit după cum urmează:
a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,4081SR pentru familia cu 2 copii;
e) 0,6121SR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,8161SR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
Pe lângă cele trei tipuri de alocatii acordate în funcţie de testul de venituri - ajll!oare
sociale, ajutor financiar pentru incălzire şi alocatiile lamiliale - mai exi8ta şi a1t~ măsuri de
asistenţă socială .
••• Starea comunităţilor defavorizate/dezavantajate,
comunitatea romă
Conlurm \iDt~lor stabilite in cadrul strategiei Europa 2020, România intenţionează să
reducă numărul de persoane aflate in situaţie de risc de sărăcie şi excluzlune sociala cu 5~O.OOO
persoane până în 2020. Romania se confruntă şi se va confrunta şi în viitor cu importante
probleme sociale precum: îmbătrânirca populaţiei, extinderea fenomenului de sărăcie, o rată
ridicată a abandonului şcolar, o pondere ridicată a populaţiei de etnie romă, etc. Pc termen mediu
şi lung accentuarea acestor probleme va conduce la diminuarea calităţii vieţii în Romania.
În cadrul acestor probleme sociale romii reprezintă cea mai mare şi mai vuln~rabilii
minoritate din Uniunea Enropeană, comunitatea lor liind în genenll marginalizată şi
di~eriminală, membrii acestei comunităţi trăind în ~omli\ii SOC1o-econOJn1Ceprecare.
Induz.iunea romilor şi a altur cat~gorii defavorizate este necesară pentru a atinge obiectivele
Strategiei Europa 2020. Aceasta presupune Însă o schimbare de mentalităţi, atât din partea
majorităţii cât şi din partea acestei minorităţi. În acest sens a fost pregătit Cadrul Uniunii
Europene pentru Strategiile Naţionale de Incluziune a Romilor 2020, iar pc baza acestuia,
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2012-2020.
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Conform recensărnântului din 2011, la nivelul întregii ţări, 619 mii de persoane s-au
declarat de etnie romă, reprezentând
3,2% din populaţia României. Conform unor
aprecieri, procentul populaţiei de etnîe romă ajunge la 8,32%, numărul lor minim estimat fiind de
1,2 milioane, iar cel maxim de 2,5 milioane, cu o medie de 1,85 de milioane. În acest context
România a aprobat o serie de acte normative care să contribuie la eradicarea discriminării şi la o
incluziune socială proactivă.
Astfel, Memorandul comun de incluziune socială (JIM),
Strategia
Guvemului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada
2012-2020, au fost publicate la data de 04.01.2012 în Monitorul Oficial al României. Alte
reglementări care constituie cadru legal şi contribuie la incluziunea socială şi eradicarea sărăciei
sunt:
• Hotărârea de Guvern nr. 1206 din 27.11.2001, pentru aprobarea Normelor de aplicare
a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a
folosi limba maternă
în administraţia
publică
locală,
cupnnse
in Legea
administraţiei publice locale nr. 21512001;
• Legea nr. 612/2002, pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de
către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, in
conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la
New York, la 21 decembrie 1965;
• Legea nr. 48/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
• Hotărârea de Guvern nr. 256 din 04.03.2003, pentru aprobare a Programului
privind elaborarea actelor normative necesare atribuirii in proprietate a unor
terenuri agricole pentru romi.
În istoriografie se presupune că romii sunt originari din India. Ca grup etnic omogen ei au
imigrat intr-un singur val in Europa. Probabil romii stabiliţi iniţial in Armenia au fost izgonîţi de
bizantini şi apoi s-au stabilit în Balcani. Astfel Ţările Balcanice sunt considerate drept sălaşul
romilor de peste 1000 de ani. Prezenţa romilor este atestată documentar in Ţara Românească din
1385, iar in Transilvania in 1416. (sursa: http://www.adrcentru.ro/Document
Files/ADStudiiRegionale/
000017201i2hwp
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Fig. nr. 17 - Migraţia romilor (sursa: Movimiento gitanes, Wikipedia)

Cercetarea PROROMI din 2005 a arătat că "cea mai mare concentraţie de populaţie romă
săracă se află desfăşurată in comune dezvoltate şi in oraşele mici. [...] Ponderea comunităţilor de
romi non-problematice din punct de vedere al bunăstării pare a fi mai degrabă una redusă, de
cca.lO%".
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Tabelul nr. 37 - Populaţia săracă de romi în funcţie de localitate
. 1a SI. C omunt" ale
fi d e Rorru. Provocan
(sursa' htt Q.'11www.un d 12.ro/Iib
I ranes I 12rolect slE conomra Socia

Comună mediu dezvoltată
Comună dezvoltată
Oraş cu mai puţin de 30 mii loc.
Oraş intre 30-100 mii loc.
Oraş intre 100-200 mii loc.
Oraş cu peste 200 mii loc.
Total

Comunităţi rome
non-sărace
9,8%
16,1%
22,0%
16,8%
17,3%
5,2%
12,8%
100%

SI.

O QO rt Untitati
dD
a 1.12

Comunităţi rome
sărace
10,6%
23,8%
35,0%
15,6%
9,2%
2,0%
3,7%
100%

Total
10,2%
20,2%
28,9%
16,2%
13,0%
3,5%
8,0%
100%

Condiţiile de locuire ale populaţiei de romi au reprezentat, printre altele, un subiect
constant de analiză după 1990. În ciuda analizelor şi chiar a unor măsuri/ programe în domeniu
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire reprezintă unul din domeniile de acţiune prioritare vizate de
politicile publice destinate romilor: Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romi lor, adoptată de
Guvernul României în 2001, cu modificările şi completări le ulterioare, Deceniul de incluziune a
romilor 2005-2015, şi recenta Strategie a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romi lor pentru perioada 2012-2020). Cu toate acestea, condiţiile de
locuire ale populaţiei de romi rămân în continuare sub valorile medii/standard de la nivel
naţionaL
•••••• Altă etnie
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Fig. Nr. 18 - Densitatea de locuire în funcţie de nivelul de educaţie în rândul etniei roma comparative (sursa:
http://www.und12.ro/libraries/projects/Economia

Sociala si ComunÎtatile

de Romi Provocari

si Oportunitati.pdD

Majoritatea studiilor indică că participarea romilor pe piaţa muncii şi nivelul lor de
calificare profesională este mult sub media înregistrată la nivel naţionaL Astfel datele furnizate
de Fundaţia SOROS România arată că doar 15,4% din persoanele de etnie roma sunt angajaţi,
din care 43.6% nu aveau nici o calificare prestând servicii în domenii ca agricultură, salubritate,
prelucrarea lemnului şi construcţii.
În ceea ce priveşte sursele de venit ale comunităţilor rome din studiul efectuat de
UNDP/Banca Mondiala/Comisia Europeană arată că cea mai importantă sursă de venit pentru
romi este cea din angajare (31 %) urmând ca pondere alocaţiile pentru copii (23%), pensiile
(19%), asistenţă socială (14%) şi din alte surse (II % - ca de ex. alte surse decât angajarea/zilier,
84

bani trimişi acasă din străinătate etc.). Comparativ cu populaţia de non-romi
semnificative se înregistrează la câştiguri le din pensii (51 %) şi din salarii (36%).
Tabelul nr. 38 - Structura surselor de venit comparativă
(sursa: http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia
Sociala si Comunitatile de Romi Provocari

Câştiguri provenite din angajare
Ajutor de şomaj
Pensii
Asistenţă socială
Alocatii pentru copii
Venituri provenite din alte surse decât
angajarea
Remitente (bani trimişi acasă din străinătate)

diferenţele

si Oportunitati.pdD

% sursei de venit in venitul
lunar total
Romi
Non-Romi
31%
36%
1%
1%
19%
51%
14%
4%
23%
5%
8%
2%
3%

1%

Datele cu privire la educaţie arată că în rândul populaţiei de romi nivelul educaţiei este
foarte scăzut în comparaţie cu populaţia în ansamblu: puţin peste o treime dintre copii romi
preşcolari merg la grădiniţă (37%), în timp ce aproximativ două treimi (63%) dintre copiii nonromi participă în învăţământul preşcolar. Datele UNDP/Banca Mondială/Comisia Europeană
pentru România arată că ponderea populaţiei de romi de 16 ani şi peste care nu este alfabetizată
este de 21 %, de 10 ori mai mare decât la non-romi. 25% din copiii de învăţământ primar şi
gimnazial (7-15 ani) nu sunt înscrişi în sistemul de educaţie formal; în timp ce la non-romi
procentul celor care nu participă este de doar 2%. Analiza pe genuri ne arată o diferenţă
semnificativă: dacă la non-romi ponderea băieţilor care participă la învăţământul obligatoriu este
mai mică cu 4% decât cea a fetelor, în cazul romi lor tendinţa este inversată, ponderea fetelor de
etnie romă care participă la educaţia este mai mică cu 5% decât cea a băieţilor. Situaţia se
agravează semnificativ când analizăm participarea la învăţământul post-gimnazial (16-19 ani vocaţional şi liceal), unde doar 23% dintre romi participă - de aproape 4 ori mai puţin decât la
populaţia de non-romi (83%). Şi în acest caz, diferenţele între băieţi şi fete sunt similare cu cele
din învăţământul primar şi gimnazial. Numărul mediu de ani de educaţie la populaţia 25-64 ani
este dublu în cazul non-romilor. Un nivel educaţional mediu de 5,45 ani la populaţia de romi nu
poate asigura angajarea decât dominant în slujbe necalificate sau slab calificate şi zilierat (aşa
cum reiese de altfel şi din analiza ocupaţiilor), ceea ce duce la câştiguri reduse şi la o sărăciei risc
de sărăcie accentuată (sursa: http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia
Sociala si Comunitatile de Romi
Provocari

si Oportunitati.pdD
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Tabelul nr. 39 - Structura indicatorilor privind participarea la educatie comparativ
(sursa: htto://www.undo.ro/libraries/oroiects/Economia
Sociala si Comunitatile de Romi Provocari si Oportunitati.

Bărbaţi
Romi

Femei
NonRomi

Romi

NonRomi

Romi

NonRomi

Rata alfabefizărf (16+)

79%

98%

70%

97%

75%

97%

Rata participării preşcolare (3-6)

35%

61%

39%

64%

37%

63%

81%

93%

76%

97%

78%

95%

28%

81%

18%

86%

23%

83%

6.09%

10.76%

4.86%

10.21%

5.45%

10.47%

6.41%

10.96%

6.17%

11.10%

6.29%

11.04%

Rata totală a participării la educaţia
obligatorie I-VIII (7-15)
Rata totală a participării la
invăţământul post-gimnazial (16-19)
Numărul mediu de ani de educaţie
(25-64 )
Numărul mediu de ani de educaţie
(16-24)

dD

Total

La nivelul Microregiunii Tăşnad, în studiul privind "Potenţialul demografic al
microregiunii"
(sursa: http://www.researchgate.netJpublication/49S99076
POTENIALUL DEMOGRAFIC AL MICRO
REGIUNII TNAD) sunt de reţinut câteva concluzii importante cu privire la evoluţia aspectului
demografic:
- începând cu 1990 segmentul populaţiei în vârstă de până la 14 ani a intrat în declin
concomitent cu expansiunea segmentului de vârstă de peste 65 de ani. Numărul de naşteri scade
continuu, lucru care a început să se reflecte şi în scăderea populaţiei din categoria de vârstă
cuprinsă între 15-19 ani.
- trendul descendent al majorităţii localităţilor din arealul microregiunii ar putea genera în
timp insuficienţa resurselor umane pentru acoperirea locurilor de muncă, însă, în prezent, se
pune mai degrabă problema creării locurilor de muncă şi nu a dificultăţii acoperirii acestora;
În zona Tăşnad evoluţia indicatorului de etnie, în special cea romă, a avut o creştere
semnificativă, indicatorul dublându-se în decurs de 13 ani. Dacă la recensământul din anul 1992
totalul populaţiei cu satele aparţinătoare se ridica la 10.552, din care 8402 au domiciliul în oraş,
luând în consideraţie criteriul etniei, români sunt 5667 din care 3979 cu domiciliul in Tăşnad,
maghiari 4161, din care 3840 cu domiciliul în Tăşnad, şvabi 155, romi 31 persoane (aproximativ
0.29% din populaţie), la recensământul din anul 2002 numărul total al populaţiei la nivelul
oraşului Tăşnad a fost de 9.528 locuitori, din care de etnie roma declaraţi au fost de 358
locuitori, iar la recensământul din anul 20 II numărul total de locuitori a fost de 8631, din care de
etnie romă declaraţi un număr de 952 de locuitori.
Procentul populaţiei de etnie romă reprezintă 11.03% din totalul populaţiei. La nivelul
anului 2015 numărul populaţiei de etnie romă, conform estimărilor Primăriei Oraşului Tăşnad,
este de 800 de persoane în localitatea Tăşnad şi de aproximativ 300 de persoane în satul Sărăuad
(sursa: Primăria Oraşului Tăşnad şi INS recensăminte 1992,2002 si 2011).
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Fig. Ne. 19 - Numărul de persoane de etnie romă declarate raportat la numărul de locuitori conform recensămintelor
din anii 1992,2002,2011 şi 2015 (sursa: htto://www.insse.ro/cms/files/RPL2002lNSlindexrpI2002.htm.Primăria
Oraşului Tăşnad)
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Astfel corelarea acestor date cu situaţia existentă la nivelul comunităţii sărace de romi din
zona Tăşnad se pot concluziona următoarele:
- populaţia de etnie romă a avut o creştere progresivă raportată la reducerea numărului de
locuitori;
- populaţia de etnie roma este similară cu situaţiile descrise de studiile existente ce face
parte dintr-o comunitate reprezentată de un oraş cu până în 30.000 de locuitori;
- este caracterizată de venituri predominante din ajutoare sociale şi alocaţii, rar urmate de
câştiguri salariale;
- populaţia de etnie romă din areal se încadrează în trendul de educaţie raportat la
populaţia de etnie non-rornă;
- populaţia de etnie romă nu a beneficiat de formare profesională care să îi dezvolte
abilităţi, competenţe şi aptitudini în meserii calificate;
- populaţia feminină o depăşeşte pe cea masculină;
- peste 90% dintre femeile de etnie romă sunt casnice;
- populaţia de etnie romă poate contribui la suplimentarea forţei de muncă în zona Tăşnad
şi în întreaga microregiune Tăşnad dacă se vor aplica programele integrate de intervenţie în
comunităţile cu specific etnic roma.
Pentru a asigura un confort al comunităţii sărace rome la nivelul zonei oraşului Tăşnad
câteva măsuri se impun. Măsurile în general sunt însoţite de acţiuni/proiecte din cele mai diverse
tipuri de intervenţii. Aceste activităţi/proiecte sunt doar instrumente necesare asigurării creşterii
calităţii vieţii în comunităţile sărace. Măsurile propuse vizează atât aspectul de intervenţie la
nivel "soft" la dezvoltarea capitalului social al acestor comunităţi cât şi aspectul "hard" de
dezvoltare a infrastructurii in aceste zone. Este recomandată o intervenţie integrată în ambele
aspecte de acţiuni abordând şi măsura transversală procesul educaţional, proces primordial în
eradicarea sărăciei şi dezvoltarea comunităţii. Însă nu trebuie omis faptul că posibilitatea unei
strategii pentru comunităţile sărace din zona şi/sau microregiunea Tăşnad, care să reprezinte o
componentă a Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 destinată îmbunătăţirii situaţiei romi lor din
România.
Măsurile de intervenţie propuse vizează:
Obiective
Crearea de reţele şi consolidarea de
parteneriate în scopul elaborării de
măsuri/proiecte/programe pe domeniile
sectoriale

Imbunătăţirea accesului romilor la o
locuinţă decentă şi la servicii publice de tip
apă, electricitate, canalizare şi sisteme de
încălzire;
Alocarea resurselor financiare locale
destinate construcţiilor de locuinţe pentru
grupurile dezavantajate, romilor;
Elaborarea unei baze de date
şi a unei strategii privind reabilitarea
locuinţelor;
Implementarea strategiei de
construcţie/reabilitare a locuinţelor.
Creşterea resurselor umane necesare
îmbunătăţirii accesului romilor la serviciile
de sănătate publică;

Măsuri/actiuni de interventie
Crearea Grupurilor de Iniţiativă Locală, în cartiere cu un număr
semnificativ de romi din zona săracă;
Campanii de informare în domeniile: participării civice, facilitării
comunicării;
Organizarea unor cursuri de: facilitare şi dezvoltare comunitară,
scrierea, proiectelor, negocierea şi managementul conflictului
Angajarea unui consilier pe problemele romilor la Primăria Tăşnad;
Înfiinţarea şi organizarea unor Centre comunitare zonale Organizarea
Zilei Internaţionale a Romilor, a minorităţilor şi participarea la
târguri şi expoziţii mesteşugăreşti precum şi la Zilele Oraşului
Tăşnad;
Depistarea
unui amplasament si elaborare studiu de fezabilitate
pentru finanţare construcţie de locuinţe sociale de tranzit;
Modernizarea căilor de acces dinspre/în comunităţile de rOInI,
extinderea alimentării
cu
apă,
a
curentului
electric şi
reglementarea situaţiei juridice a terenurilor pe care s-au construit
locuinţe ilegal şi împroprietărirea
cu teren pentru construcţii de
locuinţe;
Desemnarea şi angajarea unui administrator al cartierelor de romi din
cadrul GIL (Grup de Iniţiativă Locală);
Amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii.

Campanie de informare privind accesul şi drepturile la serviciile
de sănătatea publică şi de prevenire şi combatere a discriminării în
domeniu Formarea şi angajarea de mediatori sanitari pentru
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Creşterea capacităţii şi eficientizarea
serviciilor pub1ice de sănătate, astfel încât
să fie capabile să furnizeze servicii şi
tratament egal membrilor comunităţilor de
romi;
Asigurarea accesului universal la pachetul
minim de servicii medicale prevăzut de
lege, pentru populaţia de etnie romă

Respectarea drepturilor aparţinând
minorităţilor naţionale, în special
minorităţii romilor;
Introducerea măsurilor privind minoritatea
romă în procesul de recrutare a
personalului din MAI, MapN.

Creşterea eficienţei măsurilor active
destinate includerii romilor pe piaţa forţei
de muncă;
Reglementarea şi promovarea unor măsuri
active pentru beneficiarii de venit minim
garantat, prin facilitarea accesului la
cursuri de reconversie profesională.

Includerea resurselor umane rome,
absolvenţi ai învăţământului
de
specialitate, a femeilor, în instituţiile de
protecţie, ocrotire şi educare a copilului;
Creşterea accesului la un învăţământ de
calitate, preşcolar şi şcolar;
Continuarea oportunităţilor de acces în
învăţărnântul preuniversitar pentru tinerii
aparţinând minorităţii rome;
Revizuirea curriculei şcolare în vederea
promovării în mediul şcolar a unui climat
favorabil incluziunii sociale a romilor.

comunităţile de romi din oraşul Tăşnad;
Campanii de promovare a sănătăţii şi igienei în comunitatea romă;
Crearea unui compartiment de servicii de asistenţă socială şi
medicală, cu accent special pe planificarea familiei şi pe îngrijirea
socială şi medicală
a copilului şi a mamei în cadrul Centrului
Comunitar;
Angajarea unui medic generalist de familie în cadrul Centrului
Comunitar;
Organizarea de campanii de vaccinare şi igienizare în comunitatea
romă din oraşul Tăşnad.
Identificarea persoanelor fără acte de identitate, Înregistrarea şi
eliberarea cărţilor de identitate sau a certificatelor de naştere;
Recunoaşterea şi
autorizarea
GIL
ca
reprezentante
ale
comunităţile rome de către IJ Poliţie, IJ Jandarmerie şi stabilirea
unor activităţi comune cu unităţile teritoriale de poliţie;
Rezolvarea actelor de proprietate asupra locuinţelor şi terenurilor;
Angajarea unui număr de ofiţeri şi subofiţeri romi cu pregătire
profesională În Poliţie şi Jandarmerie;
Organizarea de evenimente educative privind drepturile omului,
prevenirea şi combaterea discriminării, drepturile şi îndatoririle
cetăţeneşti;
Participarea la cursurile de formare a poliţiştilor În relaţie cu
comunitatea romă, organizate de MAI;
Realizarea şi distribuirea de materiale în domeniul discriminării
pentru grupuri ţintă specifice (cartiere de romi, funcţionari publici,
instituţii etc.).
Cursuri de formare şi de reconversie profesională;
Calificarea romilor fără studii la locul de muncă;
Angajarea unui număr de profesori, asistenţi sociali
şi medicali În activităţi de suport pentru romi în cadrul Centrului
Comunitar;
Subvenţionarea unor activităţi economice productive şi profitabile
pentru romi - structuri de economie sociala;
Campanie
de informare privind legislaţia muncii în scopul
diminuării ocupaţiilor ilegale (munca "Ia negru")
Evaluarea activităţilor mesteşugăreşti şi acreditarea acestora ca
ocupaţii formale;
Organizarea "Bursei locurilor de muncă" pentru romi, femei şi
bărbaţi;
Elaborarea unui studiu de piaţă privind capacitatea
forţei de
muncă a comunităţii rome şi oportunităţile de angajare în zonă;
Angajarea de mediatori şcolari pentru comunitatea rornă;
Cursuri de alfabetizare pentru adulţii romi
Suport material şi financiar (bursă) pentru liceenii merituoşi romi;
Burse pentru copiii romi din învăţământul de tip profesional;
Organizarea de cursuri pentru cadre didactice şi mediatori şcolari
privind prevenirea şi combaterea discriminării şi a segregării în
educaţie a copiilor romi;
Organizarea de tabere pentru elevii merituoşi romi şi cu o
situaţie materială slabă în cadrul cărora să se continue pregătirea
şcolară;
Implicarea şi responsabilizarea părinţilor romi În colectivele de
părinţi de pe lângă şcoli;
Depistarea unei şcoli cu un număr sporit de elevi proveniţi dintrun mediu familiar sărac, introducerea unui program şcolar
prelungit şi asigurarea unei mese calde;
Organizarea de concursuri ŞI manifestări pe teme de istoria şi
cultură română/romani/maghiară în cadrul şcolilor mixte şi cu un
număr semnificativ de elevi romi;
Organizarea, susţinerea şi promovarea unui ansamblu de muzică si
dansuri cu specific ţigănesc;
Editarea unei monografii a comunităţilor de romi din zona Tăşnad.
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·:. Starea sistemului de sănătate
Starea de sănătate a populaţiei depinde de starea şi calitatea factorilor de mediu, de
standardul de viaţă creat de comunitate şi de gradul de acces al populaţiei la resursele
comunităţii. Serviciile de îngrijire a sănătăţii sunt furnizate printr-o reţea de unităţi sanitare
(spitale, policlinici, dispensare medicale) aparţinând, în principal, sectorului public. La acestea
putem adăuga alte instituţii fumizoare de servicii sanitare, cum sunt: farmaciile, cabinetele
stomatologice, laboratoarele de tehnică dentară. În tabelul de mai jos este prezentată
infrastructura de sănătate publică a oraşului Tăşnad:
Tabelul nr. 40 - Infrastructura de sănătate la nivelul oraşului Tăşnad, anul 2008(sursa' Plan de dezvoltare locală teritoriu sud-vest Satu Mare)

oraşul
Tăşnad

Medici

17

Farmacişti

10

Stomatologi

4

Personal mediu sanitar

60

Laboratoare medicale

2

Cabinete medicale

9

Cabinete stomatologice
Laboratoare tehnica
dentara

7

2

Spital

1

Dispensar medical

1

Cabinet medical şcolar
Ambulatorii de spitale
Fannacii

1
1
6

-

La nivelul anului 2014, datele privind infrastructura fizică şi socială de sănătate este
prezentată în tabelul de mai jos:
Tabelul nr 41 - Infrastructura de sănătate publică la nivelul oraşului Tăşnad anul 2015 - (sursa' Primăria Oraşului Tăşnad)

Categorie

Spitale

Polic1inici

Cabinet medical şcolar
Dispensare

..

Nr. unităţi

2 secţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă
Satu Mare;

I policlinică

I
I - Dispensar TBC
,

Nr. medici
5 medici din care:
2 medici specialitatea
interne,
2 medici specialitatea
pediatrie
I medic specialitatea
laborator
2 cabinete medicale
permanente (interne si
pediatrie) +
2 cabinete medicale
chirurgie o dată pe
săptămână;
I cabinet medical
O.R.L. de 2 ori pe
săptămână
I
I

-

-

Nr. personal sanitar
mediu
Numărul total al
personalului sanitar
din cele 2 secţii ale
spitalului judeţean şi a
policlinicii este:
30 asistenti medicali şi
11 infirmiere

2 asistenţi
2 asistenţi

Apariţia componentei pnvate in sectorul local de sanatate a ridicat punctual nivelul
dotărilor, echipamentelor, precum şi a calităţii serviciilor medicale în comunitate.
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Tabelul nr. 42 - Infrastructura de sănătate publică la nivelul oraşului Tăşnad,

anul 2015 - (sursa: Primăria Oraşului Tăşnad)
Sănătate
Fannacişti - proprietate privată - persoane
Personal sanitar mediu - proprietate privată
- persoane

4
12

Cabinete medicale individuale (de familie)

5

Farmacii - proprietate privată
Laboratoare analiză - proprietate privată

3
2

-

,

Cu toate acestea, este necesara o modernizare a întregului sistem public de sănătate local,
în special a spitalului orăşenesc (reabilitare, extindere, modernizarea dotărilor şi echipamentelor,
înfiinţarea serviciului ambulatoriu, a unei unităţi de intervenţie rapidă în zonele turistice prin
colaborarea cu serviciul judeţean SMURD ) nu numai pentru creşterea standardului de viaţă în
comunitate cât şi pentru creşterea atractivităţii economice a oraşului, furnizarea unor servicii de
calitate în zonele turistice ca şi condiţie minimală de dezvoltare a acestora.
Analiza SWOT a resurselor umane
W (-):

S (+):
./
./

./
./
./

Sistemul educaţional, de asistenţă socială şi de
sănătate existent care furnizează servicii în toate
localităţile aparţinătoare oraşului + investiţiile În
sistem;
Trecerea peste perioada de impact a
restructurărilor industriale;
Centru social pentru persoanele vârstnice;
Nivel scăzut al şomajului, bazat pe exportul forţei
de muncă.

./

./
./

T (-):

0(+):
./
./

./

./

./
./

./

Creşterea calităţii actului educaţional şi orientarea
Înspre priorităţile de dezvoltare locală;
Atragerea! înfiinţarea învăţământului universitar
în localitate orientat pe nişele competitive
identificate;
Dezvoltarea sistemului de furnizare a serviciilor
de formare profesională şi a serviciilor suport consiliere, mediere pe piaţa forţei de muncă pe
baza unui marketing zonal .
Facilităţi locale acordate forţei de muncă plecate
în căutarea unui loc de muncă în străinătate pentru
reinvestirea capitalului dobândit în mici afaceri
locale;
Crearea echipelor de proiect parteneriale (intersectoriale, public - privat) .
Diversificarea serviciilor medicale (ambulatoriu)
şi orientarea lor pentru susţinerea turismului în
zonă (construcţia centrelor de sănătate, refacere,
tratament) .
Valorificarea oportunităţilor de fmanţare a
infrastructurii sociale (POR) şi dezvoltarea
serviciilor de resurse umane, asistenţă socială
(POS).

Spor demografic în declin, părăsirea oraşului de
către populaţia tânără;
Nivelul educaţional maxim (liceal) şi a fumizării
serviciilor de formare, consiliere profesională pe
piaţa muncii locale;
Tendinţa de pierdere a elevilor în favoarea
oraşelor vecine;
Rata populaţiei cu studii superioare (sub media
judeţeană);

./

./

./
./

Ignorarea aspectelor "soft" ale dezvoltării
(investiţii în resursele umane) la nivel zonal,
judeţean, naţional.
Centralizarea sistemelor educaţionale şi de
sănătate ( alocarea sarcinilor de dezvoltare la
nivel local fără asigurarea resurselor);
Creşterea şomajului in condiţiile crizei economice
generalizate;
Continuarea exod ului de "inteligenţă" din
comunitate legată de stagnarea economică locală
şi implicit, lipsa de oportunităţi profesionale.
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Analiza resurselor sociale
.:. Reţelele sociale ale comunităţii
Resursele sociale ale unei comunităţi, capitalul social local, are un rol deosebit în
aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă, aducând beneficii incomensurabile procesului de
dezvoltare.
Conceptul de capital social este extrem de vast, atât ca definire, cât şi ca abordare. Vom
prezenta doar două definiţii: Francis Fukuyama (Social Capital & Civil Society, 1999) a definit
capitalul social ca «existenţa certă a unui set de valori şi norme informale împărtăşite de membrii
unui grup/ comunitate care le permit cooperarea pentru beneficii comune» , iar Robert Putnam
(Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000), consideră capitalul
social "valori comune a tuturor reţelelor sociale (din comunitate) şi manifestarea ce derivă din
aceste valori de a colabora în comun).
Cercetătorii consideră că acest set fundamental de valori comunitare poate fi măsurat prin
gradul de încredere şi cooperare ("reciprocitate") între actorii locali (cetăţeni, grupuri, instituţii reţelele sociale ale comunităţii).
Pe parcursul acestui capitol vom prezenta observaţiile calitative directe sau extrase din
documentele proiectelor de creştere a capacităţii locale aplicate în comunitate în ultimii ani,
descriind structurile formale administrative şi civice, relaţiile sociale din comunitate,
valorile/patrimoniul cultural al acesteia şi infrastructura ce poate dezvolta capitalul social al
comunităţii .
•:.

Reţeaua administrativă
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează
în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice,
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşului Tăşnad sunt Consiliul
Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele
financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale oraşului, în conformitate cu
principiul autonomiei locale.
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, este format din 15 consilieri locali. Consiliul Local se
alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau
catastrofă. Consiliul Local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca
legal constituit a consiliului nou-ales. Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la
convocarea primarului. Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea
primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. În caz de forţă majoră
şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului sau în alte situaţii
stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea Consiliului
Local se poate face de îndată. Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.
Primarul Oraşului Tăşnad este autoritatea executivă din cadrul administraţiei publice
locale. El este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4
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ani. Din cadrul autorităţii executive face parte şi viceprimarul, care este subordonat primarului şi
este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul acestora.
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărâri lor şi ordonanţelor Guvernului, a
hotărâri lor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea
ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai
autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărâri lor consiliului
judeţean, în condiţiile legii.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative,
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al
primarului este structurat pe compartimente funcţionale. Compartimentele funcţionale ale
acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul conduce serviciile
publice locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice,
cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale
şi aparatul de
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită
primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local
şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale .
•:.

Reţele de cooperare cu parteneri externi comunităţii

Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad (ACDMT) a fost
înfiinţată în anul 2005, prin liberul consimţământ a şapte consilii locale din regiunea sud-est a
judeţului Satu Mare: Tăşnad, Andrid, Cehal, Pir, Santău, Săcăşeni şi Săuca şi a Asociaţiei Civile
pentru dezvoltare Comunitară Tăşnad, având astfel opt membri fondatori. Activitatea asociaţiei
are un caracter comunitar permanent. ACDMT are ca scop dezvoltarea economică, socială şi
culturală a localităţilor asociate. ACDMT efectuează servicii destinate să satisfacă necesităţile,
aşteptările şi cerinţele localnicilor celor 7 comune membre.
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare reuneşte 100 de membri, din
care: 19 sunt unităţi administrativ - teritoriale, 3 sunt instituţii publice, 46 sunt parteneri privaţi
(reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate şi
societăţi cooperative), iar 32 de membri reprezintă sectorul civil (ONG-uri, asociaţii sportive,
unităţi de cult).

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată
din Satu Mare" (A.D.!.) este formată prin asocierea Consiliului Judeţean Satu Mare cu alte 30
de unităţi administrativ-teritoriale, 6 din mediul urban şi 24 din mediul rural. În prezent,
Asociaţia are un număr de 45 de membri. Asociaţia reprezintă o structura de cooperare cu
personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea,
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI are statut de
asociaţie de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr.
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).
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Asocia/ia de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană SATU MARE urmăreşte
creşterea economiei zonei prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru
diminuarea disparităţilor şi creşterea standardului de viaţă regional prin implementarea unui
pachet de măsuri care vor influenţa în mod pozitiv activitatea de astăzi şi care vor contribui în
mod categoric la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a ZONEI METROPOLITANE SATU
MARE.
Asocia/ia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare - s-a constituit în scopul
pregătirii, promovării şi implementării proiectelor pentru dezvoltarea judeţului Satu Mare, în
interesul comun al tuturor localităţilor asociate, în variate domenii: servicii sociale, de sănătate,
educaţie, sport, cultură, infrastructură, mediu, mediu de afaceri, turism, planificare teritorială,
tehnologia informaţiei şi realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes judeţean şi
local prin obţinerea de finanţări interne şi externe, precum şi în scopul de a coordona politicile
publice la nivelul judeţului Satu Mare şi nu numai .
•:.
Reteaua civică
Unul dintre cei mai importanţi indicatori de capital social, definitoriu pentru capacitatea
comunităţii de dezvoltare, este gradul de agregare, de implicare structurată, organizată a
societăţii civile.
Societatea civilă este denumirea generică a reţelelor sociale formale (organizaţii
neguvernamentale - ONG) şi infonnale (grupuri de cetăţeni, organizaţii de bază ale comunităţii
- OBC), care acţionează independent de piaţă sau stat, pe baza unor interese, obiective şi valori
împărtăşite, comune.
Asociatia Caritas Catolica Oradea - Filiala Tăşnad desfăşoară următoarele tipuri de
activităţi: activitate medicală în Centrul de sănătate pentru locuitorii din oraşul Tăşnad şi
locuitorii din împrejurime; în Centrul social Rita se desfăşoară îngrijire la domiciliu, în cadrul
cantinei sociale se serveşte zilnic mâncare caldă pentru cei nevoiaşi. Nevoiaşii sunt ajutaţi cu
bunuri materiale şi periodic sunt organizate cursuri de calificare pentru şomeri.
Asociatia Sportivă Unirea 08 Tăşnad - desfăşoară activităţi în domeniul sportului în
special fotbal, fiind asociaţia sub care este legitimată şi echipa locală de fotbal.
ORC - organiza/ii de bază ale comunităţii
Aceste organizaţii infonnale sunt prezente în mod tradiţional în localităţile rurale
aparţinătoare oraşului Tăşnad, având ca origine structura socială a satului, iar ca obiective întrajutorarea în cadrul activităţilor tradiţionale: munca în agricultură, construcţii, reparaţii,
evenimentele religioase şi laice din calendarul local.
Din acest punct de vedere, biserica funcţionează ca un puternic catalizator social,
facilitând crearea şi motivarea acţiunilor acestor grupuri infonnale locale.
Patrimoniul

cuIturallocal

(sursa: Plan de dezvoltare locală Teritoriu Sud-Vest Satu Mare şi Statutul Oraşului Tăşnad)

Oraşul Tăşnad se distinge cultural prin prezenţa Muzeului Orăşenesc Tăşnad care
funcţionează într-o fostă reşedinţă nobiliară, clădire construită în stil baroc, în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, restaurată şi declarată monument istoric. Exponatele sale sunt din
categoria celor etnografice şi arheologice (istorie locală). Muzeul se face remarcat îndeosebi prin
prezenţa unor ateliere meşteşugăreşti. Sălile expoziţionale sunt structurate pe ideea prezentării
principalelor ocupaţii şi meşteşuguri practicate în zonă. Expoziţia de etnografie pune în evidenţă
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cele mal Importante aspecte ale culturii materiale şi spirituale specifice Tăşnadului. Aceasta
cuprinde: o gamă variată de obiecte din ceramică de uz gospodăresc şi ceramică decorativă,
unelte agricole tradiţionale, unelte folosite În atelierele meşteşugărcşti, specializate În prelucrarea
lemnului, a fierului şi a pieilor. Acestora li se alătură obiecte de decoraţiuni interioare (ştergare,
feţe de masă, costume populare, etc) care demonstrează creativitatea populară.
Expoziţia de arheologie cuprinde mărturii ale vechimii şi continuităţii vieţuirii umane pe
actuala vatră a Tăşnadului din neolitic până În prezent.
Alte obiective culturale: Biserica Reformată (sec al XV-lea), Biserica Ortodoxă, Biserica
Greco- Catolică, Biserica "Sf. Grigore Teologul" din satul Sărăuad (1777), Biserica RomanoCatolică (1905), Monumentul soldatului necunoscut, Busturi şi plăci comemorative ale
personalităţilor marcante: Coriolan Ster - fondator al "Despărţământului ASTRA"; Grigore
Maior - promotor al Şcolii Ardelene; Keresztesi Samuel - pictor; Noti Karoly - scriitor; Biro
Lajos - zoolog.
Teritoriul Tăşnadului este relativ bogat În vestigii arheologice. "La sere", pe prima terasa
a pârâului Cehal, a fost identificată o aşezare din epoca neoliticului timpuriu, cultura Criş.
Lucrările edili tare din zona ştrandului termal şi cercetări ulterioare au pus În evidenţă o aşezare
din epoca bronzului tărziu. Pe Valea Cehalului, pe malul drept, s-au descoperit topoare de piatră
şlefuită. La "Viile de stat" este menţionat un alt sit arheologic. În apropierea fermei pomicole
"Jolţa", pe terasa dreapta a pârâului Cehal s-a descoperit În 1909, un sit arheologic, o aşezare din
neoliticul târziu. În satul Cig s-a descoperit un sit arheologic În curtea şcolii, datând din epoca
romana târzie. În satul Sărăuad, în vatra satului - zona bisericii, s-au descoperit fragmente
ceramice din epoca bronzului târziu. Siturile arheologice de pe teritoriul Tăşnadului nu au fost
delimitate, iar cercetările s-au făcut doar sporadic.
Din punct de vedere al infrastructurii culturale situaţia este prezentată în tabelul de mai
JOs:
Cultura şi arta
Biblioteci - total- număr
Biblioteci publice - număr
Volume existente în biblioteci
Cititori activi la biblioteci - număr
Volume eliberate - număr
Personalul angajat din biblioteci - număr
Muzee
Nr. vizitatori muzee
Nr. angajaţi muzee

Case de cultură
Nr. angajaţi casa de cultura
Nr. evenimente

27.960
5
1 muzeu
1 casa tip muzeu în zona staţi unii
2.800
3
I
I

anuale în casa de cultură

Monumente arhitecturale&istorice

3
I publica,
2 biblioteci şcolare
88.447
1.793

(nr.)

Activitatea casei de cultura este zilnică, diverse repetiţii
3

Raportat la numărul de cititori activi din populaţia totală a localităţii se poate conchide ca
un procent de 20.77% din populaţia oraşului Tăşnad este "cititor"activ al bibliotecii. Acest fapt
indică faptul că 21 % din populaţie este înclinată spre a participa la activităţi civice de implicare
comunitară şi de promovare a valorilor locale.
Viaţa culturală a oraşului se desfăşoară şi în cadrul următoarelor instituţii: Casa de
Cultură şi Biblioteca Orăşenească.
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.:. Sport, infrastructura
sportivă şi de agrement
Stadionul este amplasat în partea de sud-vest a oraşului si nu are decât o mică tribună pe
un schelet metalic. Sala de sport de lângă stadion este mică, rară locuri pentru public.
În Cartierul Zorilor există o sală de sport multi funcţională.
Terenurile de sport sunt cele apartinând liceului şi şcolilor.
În oraşul Tăşnad, parcurile ocupă 18.207 nr', spaţii verzi (alei şi scuaruri) cu o suprafaţă
de 64.900 nr'; zona de agrement (ştrand) deţine o suprafaţă de 3.500 rrr'. Spaţiile verzi, terenurile
de sport şi agrement se vor extinde prin replantarea şi amenajarea unor zone degradate din
perimetrul intravilan.
Tabelul 43. Situaţia spaţiilor verzi din zona urbană (sursa htto://www.galsudvestsatumare.ro)

Nr.

crt:
I

Localitate

Suprafata (ha)

TĂŞNAD

Zone de
Spaţii verzi
agrement şi
(alei, scuaruri)
parcuri
6,49
2,17

Total
8,66

Populatie
(loc)

Zonă verde/cap de
locuitor (mJ/loc)

9.382

9,23

Analiza SWOT a resurselor sociale
W (-):

S (+):
./
./

./
./
./
./
./
./

Structurile (in)formale administrative şi civice
existente;
Abordarea deschisă colaborărilor a administraţiei
publice locale şi experienţa personalului primăriei în
colaborările pe proiecte;
Structurile asociative zonale şi internaţionale din
care oraşul face parte;
Importantul patrimoniu cultural existent;
Viaţa religioasă a comunităţilor aparţinătoare
oraşului;
Zona de agrement, loc tradiţional de practicare a
sporturilor şi de recreere;
Nivelul mediu spre scăzut a stării de
infracţionalitate .
Prezenţa poliţiei comunitare.

./

./
./

./

Implicare civică scăzută - dependentă de gradul
de educaţie civică locală şi de cel de structurare
a societăţii civile;
Funcţionalitate scăzută a structurilor asociative
intercomunitare;
Starea patrimoniului cultural material şi gradul
scăzut de valorificare socială a celui imaterial
("stingerea tradiţiilor locale");
Starea instituţiilor culturale/ bazelor sportive
din comunităţi si gradul de utilizare a serviciilor
culturale/ de practicare a sportului de către
cetăţeni;

T (-):

0(+):
./

./

./

./

./

Valorificarea oportunităţilor de finanţare
nerambursabilă a dezvoltării administraţiei publice
(POS) şi a transferului de cunoştinţe internaţionale
(Interreg, Urbact) în domeniul managementului
public, dezvoltării! regenerării urbane, etc;
Promovarea educaţiei civice non-formale şi
susţinerea dezvoltării societăţii civile prin programe
de finanţare locale;
Utilizarea structurilor asociative intercomunitare
pentru acţiuni de lobby şi advocacy în scopul
facilitării accesului la resursele locale (incinte, spaţii
industriale, realizare protecţie zone de risc,
regenerare urbană, etc)
Valorificarea patrimoniului cultural în scopuri
dezvoltării capitalului social în comunitate şi
creşterea atractrvităţii/ diversificării ofertei turistice
locale;
Valorificarea potenţialului local de practicare a
sportului ca domeniu de nişă a dezvoltării locale,
precum şi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a
locuitorilor;

./

./
./
./

Gradul redus de finanţare a dezvoltării!
modernizării administraţiei publice şi a
societăţii civile la nivel naţional;
Neimplicarea societăţii civile în viaţa
comunităţii, în procesul decizionallocal;
"Globalizarea" vieţii culturale şi pierderea
elementelor de identitate culturală locală;
Creşterea infracţionalităţii pe fondul
impacturilor locale ale crizei
economice/financiare globale prelungită.
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Analiza spaţială a dezvoltării oraşului (intra şi inter zonală)
Direcţii de dezvoltare spaţială a oraşului
Viziunea de dezvoltare a oraşului este una calitativă de redefinire/ restructurare a zonelor
funcţionale existente şi de promovare a unei abordări inovative, integrate de transformare a
dezavantajelor existente (zone extinse din intravilan acoperite de funcţionalităţi industriale
agroindustriale ; aspect urban degradat în cartiere marginale şi o infrastructură socială afectată de
decade de lipsa de investiţii, lucrări de mentenanţă şi izolarea social şi de mediu a localităţii) în
centre de dezvoltare economică, turisti că şi socială cu valori de mediu susţinute de întreaga
comunitate. Direcţiile de dezvoltare spaţială ale oraşului, în aceste condiţii, sunt moderate,
propunându-se atât prin prezentul document de susţinere a politicilor locale de dezvoltare cât şi
prin documentul tehnic de urbanism (PUG), următoarele:
- Axele şi centrele locale de expansiune economică:
Cooperarea cu comunităţile componente din zona de sud-vest şi luarea în atribuţii a
rolului de unitate de planificare teritorială Tăşnad pentru reconversia terenurilor « brown
field » din nordul şi nord - estul oraşului în zone de expansiune economică prin
construcţia şi asigurarea cu infrastructură performantă a: unui parc industrial, unui parc
tehnologic şi a unei zone logistice de sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii. În
centrul acestei zone este propus un amplu proiect socio - economic, un complex sportivturistic si comercial, accesul şi utilităţile acestei zone fiind facilitate de conexiunea la
şoseaua de centură preconizată;
O abordare similară se referă la zona industrială prelucrătoare din nordul oraşului Tăşnad
- poarta de ieşire din oraş înspre zona turistică, pe amplasamentele fostelor hale de
construcţii maşini şi instalaţii, unele agroindustriale, reabilitarea ecologică şi asigurarea
infrastructurii de afaceri în zonă vizează un sit complex: parc tehnologic - turistic de
tranzit şi de afaceri (Hotel, Centru de marketing, Zona comercială tradiţională) şi o zonă
logistică pentru întreprinderi mici şi mijlocii (eco/green business);
Zona industrială de la intrarea de pe DN I F în oraşul Tăşnad, zona CFR, va fi reorientată
înspre susţinerea spiritului antreprenorial local, a dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, a zonei de expansiune economică din estul localităţii, prin crearea unei zone de
birouri pentru « front offices » şi consultanţă în afaceri;
În centrul civic vechi al oraşului, sunt vizate pentru transformarea spaţiilor aparţinând
domeniului public într-un centru de resurse pentru promovarea conceptului de Eco/
Green Business în localitate şi de asistenţă tehnică de consultanţă pentru zona de
expansiune economică din nord şi nord-estul oraşului.
Turismul devine obiectiv transversal al dezvoltării oraşului fiind susţinut şi susţinând atât
amenajarea infrastructurii fizice a oraşului (inclusiv elementele arhitectonice menţionate în
regulamentul de urbanism), cât şi de celelalte direcţii strategice: economică, socială, de mediu,
regenerare urbană şi bună guvernare. Centrele de dezvoltare turistică rămân cele două zone cu
potenţial turistic confirmat: Zona de Agrement ştrand Tăşnad şi Centrul istoric al oraşului
Tăşnad.
Direcţii sociale de dezvoltare:
Soluţionarea urbanistică, economică şi socială a « pungii de sărăcie» situată în estul
oraşului prin schimbarea prin politici locale fiscale, de locuire socială, servicii publice
economico - sociale a structurii sociale în zona centrală a oraşului şi în cazuri punctuale a
cazurilor sociale/ familiilor care locuiesc în apropierea arterei strategice (DN IF);
Modernizarea infrastructurii sociale a comunităţii:
Sistemul educaţional extins (incluzând educaţia non-formală şi informală) orientat
înspre toate categoriile de vârstă, devine un obiectiv transversal al dezvoltării
oraşului;
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Sistemul de sănătate şi cel cultural - sportiv vizează atât îmbunătăţirea
standardului de viaţă cât şi susţinerea atractivităţii şi dezvoltării economice a
oraşului.
Direcţiile dezvoltării de mediu:
Extinderea pe teritoriul întregului oraş, reabilitarea şi! sau modernizarea sistemelor de
management de mediu (apă-canal şi deşeuri) pentru susţinerea dezvoltării socio economice a oraşului;
Managementul durabil al patrimoniului natural local în scopuri economice, turistice şi
sociale atât în intravilanul localităţii (extinderea spaţiilor verzi, înfrumuseţarea aspectului
urban al localităţilor componente prin amenajări peisagistice, cu deosebire în zona
obiectivelor turistice), dar şi a zonei colinare!deluroase incluzând amenajarea şi
întreţinerea peisagistică a drumurilor de acces de legătura între Tăşnad şi localităţile
învecinate din zona areal ului Gal sud-vest;
Educaţia ecologică a societăţii civice şi corporatiste locale, creşterea competenţelor
certificate în aplicarea principiilor de mediu în toate domeniile dezvoltării.

Încadrarea în dezvoltarea zonală! micro regională
Oraşul Tăşnad trebuie să-si asume o implicare activă în construcţia sistemelor de
cooperare teritorială din a căror structură instituţională face parte ca membru fondator, atât în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Urbană Satu Mare» ca
factor de unitate teritorială de planificare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu
Mare cat si in Asociaţia «Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad»,
Aceste structuri asociative intercomunitare au ca pol de dezvoltare oraşul Tăşnad, centru
economic şi social zonal.
Constrângerile dezvoltării ca pol, centru economic şi social, al zonei sunt date de:
•

poziţionarea faţă de principalele reţele de transport majore, europene şi calitatea căilor de
conectivitate cu acestea:
o
25 de Km până la DN 19, E671 care începe în Timişoara, judeţul Timiş şi se
termină în oraşul Livada, judeţul Satu Mare, frontiera România - Ungaria, România Serbia;
o
22 Km până la DN 19A, E81 leagă Ucraina de România şi are o lungime de peste
1.200 de kilometri. Pleacă din oraşul ucrainean Muncaci, frontiera ucraineano-română
- Halmeu - Satu Mare - Zalău, care asigură accesul la fluxul traficului de schimburi
comerciale şi de mobilitate.
o
Infrastructura de cale ferată care face legătura cu Zalău - Satu Mare, Jibou Sărmăşag - Tăşnad - Carei nevalorificată, putând asigura conectivitatea produselor,
mărfurilor şi bunurilor zonei cu Autostrada Transilvania din zona Sălaj, Zalău

•

Moderata urbanizare şi asigurarea de servicii funcţionale
comunitare, pe paliere de interese (sectorul economic, social) ;

adresate

diverselor

nivele

•

Capacitatea instituţională comunitară scăzută şi numărul de programe ce pot fi accesate
direct de către autorităţile administraţiei publice de la nivelul oraşului Tăşnad limitate.
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Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Tăşnad (orizont 2020);
Aspecte metodologice specifice oraşului Tăşnad
Strategia de dezvoltare locală este definită ca: traseul planificat, jalonat (evenimente, puncte
de reper) care trebuie parcurs de la situaţia existentă, identificată, către viziunea de dezvoltare,
pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Ca document, strategia conţine: viziunea dezvoltării, obiectivele generale şi specifice ale
dezvoltării, axele strategice de dezvoltare şi măsurile care vor fi luate pentru fiecare obiectivi axa
strategică predefinită după schema exemplificatoare de mai jos:
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Diferenţa dată de scopul planificării a presupus o extindere sectorială a procesului de
planificare şi implicarea tuturor localităţilor componente ale oraşului în procesul de planificare.
Schema utilizată în procesul de planificare este cea prezentată mai jos, adaptată abordării
integrate, durabile specificate de tema contractului.
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Masuri Aplicatlve/

"Hard"

M.:I5url de Fadlitare/"Soft

de infrastructura

de crestere

.•

a capacitatii

Lista scurta de actiuni

I nevoile

1.

Concordanta cu viziunea

2.

Abordare durabila, integrata;

comunitare;

3.

Necesitatea evitarii dublarii actiunilor demarate;

4.

Realizabila si in responsabilitate/

5.

localizarea geografica (locala/ zonala);

6.

,,
,,

competenta;

cu alte actiuni.

Lista lunga de actiuni
Anahta de rnurw
SWQT I poti:ntlal

Partlctpari:/

VIZIunel Strategie

tdentlfiCtlre;l

nevoilor

locale

În conformitate cu această schemă metodologică, etapele ulterioare de planificare au impus
abordări diferite:
Lista lungă de acţiuni a fost definită pe baza unor tehnici participative ("de jos în sus") de
planificarea strategică participativă care a presupus organizarea şi susţinerea întâlnirilor publice,
focusarea grupurilor pentru identificarea nevoilor locale, a percepţiei populaţiei privind tendinţele
de dezvoltare locală şi, definirea unei viziuni de dezvoltare împărtăşite de întreaga comunitate a
oraşului.
Definirea listei scurte de acţiuni (Planul Local de Acţiuni") pe baza activităţilor de
identificare a criteriilor de prioritizare: a) delimitare a zonei de intervenţie ("scoping") şi b) de
concentrare ("focusing") a resurselor locale dedicate dezvoltării a presupus organizarea atelierelor
(workshops) cu persoane implicate în procesul de planificare locală (membri ai Consiliului Local,
conducerea Primăriei Oraşului Tăşnad, echipa de proiect a administraţiei locale şi solicitarea unor
opinii avizate a unor experţi externi).
Definirea măsurilor, obiectivelor specifice şi corelarea acestora cu procesul de planificare
administrativ (integrarea în politicile de dezvoltare administrative la nivel zonal - regional) şi a
celui sectorial (politic sectoriale la nivel naţional) a presupus o îmbinare a analizelor de tip "expert"
echipei de consultanţă cu întâlniri de consultare a echipei manageriale a Primăriei Oraşului Tăşnad.
Rezultatele acestor eforturi comune în care comunitatea a fost implicată permanent, direct
şi/ sau prin reprezentanţii ei sunt prezentate în următoarele subcapitole.
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Identificarea nevoilor locale
Pe parcursul anului 2014, au fost organizate o serie de întâlniri în fiecare localitate
aparţinătoare oraşului Tăşnad. Scopul acestor întâlniri a fost identificarea problemelor locale, ale
nevoilor percepute de către cetăţeni. Organizarea si medierea acestor întâlniri a aparţinut
administraţiei publice locale. Facilitarea discuţiilor şi orientarea lor înspre definirea problematicii
locale a fost asigurată de experţi ai echipei de consultanţă.
În întâlnirile organizate în centrele sociale ale comunităţii (şcoli, biblioteci) au fost propuse
5 teme majore de analiză comunitară:
Infrastructura locală;
Economia locală incluzând si economia agricola! rurala;
Dezvoltarea sociala incluzând şi elementele de identitate culturală;
Mediul înconjurător;
Turismul ca domeniu identificat de către toate persoanele implicate ca prioritate economică
locală.
Participanţii au fost rugaţi şi asistaţi să identifice problemele comune ale comunităţii şi să le
argumenteze, propunând soluţii pentru rezolvarea lor.
Rolul facilitatorului a fost:
a) susţinerea participării tuturor persoanelor în discuţie, indiferent de natura punctului de
vedere şi modul de susţinere al acestuia;
b) prezentarea rezultatelor discuţiilor sub forma unui "arbore al problemelor'";
c) conducerea unei analize participati ve de tip "obiective-rezultate'" prin schimbarea punctului
de vedere asupra subiectului în discuţie, pozitivarea abordării din "arborele problemelor"
Rezultatele acestor exerciţii publice de planificare participativă a dezvoltării locale sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

"Arborele problemelor" - tehnică specifică managementului de proiect care analizează o situaţie existentă,
identificând problema cheie în contextul situaţiei existente ăi prezentarea vizuală a problemelor sub forma unei
diagrame.
5 Analiza "Obiective - Rezultate" - tehnică de management complementară
analizei "Arborele problemelor" care
presupune descrierea situaţiei viitoare care va fi obţinută prin rezolvarea problemelor, identificarea posibilelor soluţii
pentru o situaţie dată prin transformarea aspectelor negative în aspecte pozitive (dezirabile, realiste).
4
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Percepţia locală a dezvoltării
S-a preluat şi reaplicat un exerciţiu de identificare a percepţiei viitorului comunităţii prin
metodologia Băncii Mondiale SIA (Social Impact Assesment), urmărind modificările acesteia. În
cadrul exerciţiului au fost aplicate următoarele 6 scenarii schiţate mai jos creând mai degrabă
imagini radicale şi tipice comunităţilor rurale din Romănia. Probabilitatea acestora depinde de
diverşi factori externi şi trebuie considerate doar ca punct de pornire în investigarea măsurilor din
strategia şi planul de acţiune a comunităţii Tăşnad.

Scenariul 1 - Agenţia de turism

Descriere

Consecinţe şi
măsuri

- Forţa de muncă locală va migra în căutarea unui loc de muncă în alte zone sau
în afara ei (inclusiv în străinătate);
- Familiile lor vor rămâne în comunitate;
- Depedenţa mare de veniturile trimise din ţară şi/sau străinătate.
- De realizat aranjamente pentru facilităţi adecvate de transport intrazonal şi
intraregional;
- De dezvoltat serviciile de comunicare;
- De dezvoltat sectorul serviciilor bancare;
- De dezvoltat facilităţi sociale pentru familiile rămase;
- Posibil influx de ca itai rovenit de la o ulaţia stabilită în alte ţări.

Scenariul 2 - Oraşul dormitor

Descriere

Consecinţe şi
măsuri

- Locuitorii vor migra în zone învecinate (zona industrializată urbană învecinată,
alte sectoare ale economiei din municipiul resedinţă de judeţ, sau oraşe
învecinate din alte judeţe, sau în zone rurale cu investiţii majore în sectorul
economic);
- Comunitatea devine o « comună-dormitor ».
- Necesare servicii adecvate de facilitare a migrării zilnice/săptămânale
- Necesare facilităţi sociale
- Reabilitarea si îmbunătăţirea zonelor rezidenţiale
- Necesare facilităţi de pregătire profesionala a persoanelor pentru cerinţele pietei
de munca din zonele
care se realizează .
~ •

~

4

Sceuariul 3 - Oraşul care se mută
(străm utare/ depopulare)
~

Descriere

Consecinţe şi
măsuri

- Forţa de muncă locală şi membrii familiilor lor se mută complet în alte zone în
care există locuri de muncă;
- Zonele actuale de locuit ale locuitorilor sunt părăsite/abandonate.
- Stimulente şi sprijin pentru strămutare;
- Realizare lucrări de întreţinere/menţinere a zonelor;
- Reducerea numărului locuitorilor, scăderea economiei gospodăriilor şi a vieţii
sociale, a nivelului de trai.
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Scenariul 4 - Absorbţia În
economia existentă

Descriere

Consecinţe şi
măsuri

- Forţa de muncă locală poate fi absorbită în sectoarele economice existente
(agricultură, mică industrie, turism, servicii etc.);
- Aceste sectoare se ot extinde.
- Necesare programe de pregătîre, iniţiere şi formare profesională
(calificare/recalificare etc.);
- De dezvoltat suport de mobilitate a locurilor de muncă;
- De îmbunătăţit/modernizat şi dezvoltat accesul la/şi infrastructura fizică în
sectoarele existente
y. ...

Scenariul 5 - Noi afaceri
~~

Descriere

- Atragerea de noi afaceri şi dezvoltarea de noi sectoare în economie (ex.
prelucrare, servicii, turism).
- Nevoie de investitori (climat favorabil investiţiilor);
- Necesar acces şi infrastructură pentru noua economie;

Consecinţe si

- Cursuri de reinstruire necesare;

măsuri

- Necesară schimbarea mentalităţii în comunitate (vis-il-vis de spirit comunitar)
- Riscul de atragere a forţei de muncă din afara comunităţii şi nesatisfacerea forţei
de muncă interne.

Scenariul 6 - Deteriorare socială

Descriere
Consecinţe si
masun

- Rata crescuta a
- Comunitatea
sănătate;

- Tensiuni sociale;

- Deteriorarea

Participanţii la exerciţiu (reprezentanţi ai comunităţii şi experţi externi) au fost invitaţi să
puncteze gradul de probabilitate a apariţiei acestor scenarii în două cazuri:
a) Cazul "O", când mediul comunitar nu va beneficia de nicio măsură de intervenţie, autoritatea
locală concentrându-se pe derularea activităţilor administrative, de rutină;
b) Cazul "+", când mediul comunitar este supus unui set de intervenţii corelate şi este implicat
în aplicarea lor.
Gradul de apariţie a unui scenariu a fost notat de către participant gradual de la un "x"
(imposibil) pana 5 de "x" (cu siguranţă). Deci, cu cât mai multe « x » -uri, cu atât scenariul este mai
probabil să se întâmple.
Tabelul de mai jos indică rezultatul cumulat al evaluării probabilităţii de apariţie a
scenariilor prezentate mai sus pe ansamblul oraşului Tăşnad:
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Absorbţia în economia
existentă
Noi afaceri

xx
x

xxx

Comuna dormitor

xxx

xx

Agenţia de turism

xxx

x

Strămutare

xx

x

Deteriorare socială

xxx

x

~

Concluziile exerciţiului arată că din punct de vedere a politicilor participati ve, populaţia!
cetăţenii au capacitatea de a aprecia realist tendinţele actuale ale dezvoltării locale; probabilităţile
de apariţie a scenariilor prezentate în condiţiile lipsei acţiunilor şi intervenţiilor sunt cele actuale, iar
în cazul intervenţiilor planificate ei realizează gradul moderat al evoluţiei locale, tipice perioadei de
regenerare.
1.2. Viziunea
Viziunea dezvoltării locale este definită ca: o imagine concretă a unui posibil viitor pe care
comunitatea o împărtăşeşte şi implicit doreşte să-I creeze, asigurând bazele elaborării strategiei şi
stabilirii obiectivelor dezvoltării.
O viziune trebuie sa fie ambiţioasă, fezabilă şi să aibă un cadru de desfăşurare pe termen
mediu-lung:
Ambiţioasă în termenii unui viitor dorit şi a unei alegeri pozitive;
Fezabilă în sensul că poate fi atinsă realist;
Pe termen mediu-lung în sensul că este suficient de aproape în timp pentru a "trăi" rezultatele şi
este destul de îndepărtată pentru a nu fi afectată de circumstanţele actuale.
Problema identificată în etapa de planificare în comunităţi a fost eterogenitatea
comunităţilor componente oraşului Tăşnad reflectată şi în problematica identificată de către
administraţie. În mod cert, priorităţile comunităţilor aparţinătoare sunt axate pe un tradiţional şi
potenţial agricol, (Blaj a, Cig, Raţiu, Sărăuad) pe un agroturism şi bioagricultură la Valea Morii,
care nu coincid cu problematica centrului urban Tăşnad cu un puternic accent agro-industrial şi
turistic.
Din aceste motive, propunem o abordare zonală!comunitară a definirii viziunii de dezvoltare
pe două tipuri de societăţi Icomunităţi existente. În funcţie de zonarea geografică - administrativă,
de potenţialul şi specificul socio - economic şi de mediu al localităţilor componente ale oraşului
Tăşnad, viziunea de dezvoltare locală este diferită şi a fost exprimată în culori: galben şi verde.
Fiecare din aceste culori reprezintă un set diferit, dar coerent de caracteristici şi ambiţii teritoriale,
economice şi sociale. Prin urmare, viziunea pentru fiecare din aceste zone prezintă diferenţe după
cum urmează:
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Viziunea "societăţii galbene"
Localitate:
Utilizarea
terenurilor

Caracteristici
economice

Caracteristici
sociale

Tăşnad
Zonă plăcută pentru locuit, totuşi nu în întregime în fluxul vieţii orăşeneşti -zona
investiţiilor rezidenţiale. Zonele dinspre centru sunt mai urbanizate pe plan local,
Zona industrială
"roşiatice"; parţial îndepărtate sunt orientate către "verde",
limitată ca suprafeţe şi intensitate. Predominanţa agriculturii (zona colinară de
luncă) şi economiei terţiare, în special turism, cu câteva zone rezidenţiale periurbane în curs de dezvoltare.
mICI
Activităţi economice
de mică anvergură (întreprinderi
ŞI mijlocii,
microîntreprinderi, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate în comerţ, servicii,
mici activităţi de producţie); agricultura din zona colinară, ferme agricole mici,
afaceri, turism la scară medie.
Baza resurselor umane este împărţită între:
sectoarele tradiţionale (agricultură, meşteşuguri, turism) şi sectoarele moderne noi
Activitatea din
create şi/sau existente (construcţii maşim, echipamente etc.).
sectorul modem deseori implică "migraţie" şi un standard de viaţă mai ridicat.
Zonele îndepărtate de centrul urbanizat sunt axate mai mult pe agricultură şi
economia de subzistenţă.
Coeziune locală internă moderată (datorită noilor veniţi în zonele rezidenţiale),
totuşi, oarecum tradiţională. Viaţa activă se desfăşoară deseori în centrul urbanizat.
Mai multe cazuri de migrare către zone urbanizate mai mari pentru locuri de muncă
şi/sau educaţie. Unele zone rezidenţiale au un număr relativ mare de persoane
inactive (în general pensionari). Istoria restructurării industriale (fostele secţii de
construcţii maşini) este menţinută vie prin ei.

Zone verzi, curate şi pitoreşti (Valea Morii). Marginal acestora, coline şi dealuri, iar
în vale, mici centre rezidenţiale cu caracter de semi-urbanizare, Terenuri agricole
exploatate, păşuni şi fâneţe, mici ferme în jurul comunităţii cu pronunţate trăsături
rurale tradiţionale. Zone de relaxare şi agrement în cazul traseelor turistice.
Moştenire culturală de importanţă regională şi internaţională. Infrastructura de acces
şi utilităţi îmbunătăţită, adaptată la asigurarea confortului local şi a potenţialilor
turişti.

terenurilor

Caracteristici
economice

Oferta turistică "verde" diversificată (eco, agro, de agrement, refacere şi tratament,
etc), silvicultură şi agricultură, plus servicii (comerţ, educaţie) care susţin aceste
economii "verzi". Principiile şi considerentele de mediu joacă un rol foarte
în cadrul comunităţii. O puternică identitate
comunitară, dar relaţii slabe cu alte aşezări. Forţa de muncă activă, familiile lor nu
au părăsit zona, dar s-au reorientat înspre activităţi tradiţionale
şi/sau
agricole/economice, turistice unele dintre ele bazate pe resursele naturale locale.

sociale

În "seminarul
care a urmărit
comunităţilor
viitorului

viziunilor"

organizat

prezentarea

propunerilor

aparţinătoare

oraşului

de către administraţia

de viziune
şi-au

regăsit

locală a oraşului

şi a obiectivelor
în aceste

de dezvoltare,

enunţuri

propriile

Tăşnad,

acţiune

reprezentanţii
aspiraţii

asupra

localităţii.
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1.3. Obiectivele dezvoltării durabile locale
Ca definire, obiectivul general oferă direcţia şi ţinta finală spre care trebuie direcţionate
eforturile şi resursele.
Trebuie:
să asigure relaţia între percepţia prezentului şi nevoia prognozată;
să fie realist, să asigure posibilitatea de a fi efectiv atins.
Obiectivul general a fost definit prin metode mixte partcipativ-expert, pnn însumarea
aspiraţiilor comunitare prezentate în capitolele anterioare şi ca bază pentru definirea obiectivelor
specific şi a măsurilor din viitoarele capitole.
Astfel, obiectivul general al dezvoltării durabile locale a oraşului Tăşnad este:
Localitate armonios integrată în procesul partenerial de dezvoltare zonală, valorificându-şi
competitiv resursele locale, cu beneficii sociale pentru toţi cetăţenii săi, implicaţi solidar pe
baza valorilor culturale şi de mediu tradiţionale în aplicarea permanentă a principiilor
dezvoltării durabile în evoluţia comunităţii.
Obiectivele specifice reprezintă operaţionalizarea obiectivului general în priorităţile de
dezvoltare stabilite în funcţie de profilul comunitar (suma SWOT).
În următorii şapte ani, corespunzători programării financiare europene 2014 - 2020,
autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele pentru
atingerea următoarelor obiective generale:
1. Valorificarea potenţialului economic al oraşului prin susţinerea dezvoltării sustenabile a
iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori - componenta ECONOMIE.
2. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor
locale - componenta SOCIETATE.
3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşului prin dezvoltarea infrastructurii publice
eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător - componenta HABITAT ŞI
MEDIU.
Definirea obiectivelor specifice a fost realizată prin metode participative şi consultarea
tuturor partenerilor şi a grupurilor interesate sau influenţate. Au fost utilizate si aplicate seminarii de
planificare în care au fost implicate grupuri de lucru pe domeniile dezvoltării durabile: economic,
social, mediu, identitate culturală şi dezvoltare instituţională, definite ca axe strategice de
dezvoltare", Fiecare axă strategică de dezvoltare a fost definită printr-un obiectiv specific şi i-au
fost marcate un set de măsuri? / programe", astfel:

Axe strategice de dezvoltare: definirea direcţiilor, domeniilor de activitate considerate fundamentale, principale, prioritare pentru
susţinerea procesului dezvoltării locale. Axele dezvoltarii definesc cadrul, matricea dezvoltării locale, delimitând zonele de
intervenţie unde urmează să fie concentrate resursele comunităţii.

6

7

Masuri: un set definit de actiuni, proiecte corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui obiectiv.

Program: un ansamblu coerent de administrare a unui set de acţiuni, proiecte corelate, care conduc cumulativ
obiectiv
8

la atingerea unui
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Axa I - Creşterea economică - definită ca obiectiv în termen de competitivitate a cadrului
fizic şi uman dedicat susţinerii iniţierii şi dezvoltării afacerilor în localitate:
Obiectiv specific I - Creşterea economică bazată pe dezvoltarea unei infrastructuri
moderne/inovative de afaceri, educaţie profesională şi promovarea avantajelor competitive
locale - resursele şi cadrul natural.
Măsuri/Programe identificate:
I.I.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilităţilor şi serviciilor suport în zonele de expansiunecooperare economică (inclusiv economia cu caracter rural) ;
I.2.Dezvoltarea competitivităţii profesionale a resurselor umane (forţa de muncă activă) ;
I.3.Promovarea şi dezvoltarea turismului şi a tradiţiilor locale ca avantaj competitiv local;
1.4. Regenerare zona urbanizată adaptată specificului local, aspiraţii/or şi nevoilor comunităţii
(dezvoltare spaţială & gestiunea spaţiului public).
Axa 2 - Echitate socială - definit ca obiectiv în termeni de diversitate şi calitate a
serviciilor furnizate în comunitate şi de accesibilitate nediscriminatorie a tuturor categoriilor
sociale;
Obiectiv specific 2 - Echitate socială asigurată prin modernizarea şi facilitarea accesului la
infrastructura socială a comunităţii şi a investiţiilor în creşterea calităţii vieţii.
Măsuri/Programe identificate:
2.I.Modernizarea utilităţilor publice locale şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la acestea;
2.2.Modernizarea infrastructurii şi diversificarea serviciilor sociale (educaţie, sănătate, asistenţă
socială) furnizate cetăţenilor;
Axa 3 - Un mediu natural sănătos - promovat ca valoare comunitară, incluzând aspecte
defensive, de protecţie a mediului în zonele protejate şi aspecte ofensive, de la educaţia şi
dezvoltarea conştiinţei ecologice până la aplicarea unor sisteme integrate de management de mediu;
Obiectiv Specific 3 - Conservarea şi protecţia ecologică a zonelor cu potenţial natural şi
promovarea sustinerii "sănătăţii" mediului la nivel de valoare comunitară şi sursă de
dezvoltare.
MăsurilPrograme identificate:
3.1. Dezvoltarea agriculturii biologice şi ecologice;
3.2. Conservarea şi protecţia mediului - promovată şi aplicată ca valoare comunitară;
3.3. Aplicarea performantă a managementului integrat de mediu.
Axa 4 - Identitate Culturală - liant social al comunităţii şi generatoare de "procese" şi
"mărci" locale;
Obiectiv specific 4 - Regenerare comunitară bazată pe promovarea identităţii culturale şi
valorificarea patrimoniului local.
Măsuri/Programe identificate:
4. 1.Reabilitarea şi valorificarea socio-economică a patrimoniului cultural material;
4.2.Reconsiderarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial (tradiţiile şi obiceiurile locale).
4.3.Dezvoltarea vieţii cultural comunitare.
Axa 5 - Dezvoltare instituţională - construcţia cadrului (intern şi extern), de colaborare
activă, (parteneriatele dezvoltării), de implicare a tuturor factorilor interesaţi în procesul de analiză,
decizie şi aplicare a planurilor de dezvoltare;
Obiectiv specific 5 - Creşterea capacităţii comunitare de susţinere a unui proces durabil de
dezvoltare locală şi zonală.
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Măsuri/Programe identificate:
5.1. Creşterea capacităţii administrative locale;
5.2. Dezvoltarea vieţii asociative şi creşterea implicării civice locale.
Tot în cadrul acestor seminarii s-a ajuns la concluzia definirii unor obiective/ axe
transversale, comune tuturor axelor strategice de dezvoltare, acestea fiind:
Axa I - Infrastructură (nevoia imperioasă de reabilitare, modernizare şi extindere a "fundaţiei"
dezvoltării);
Axa II - Educaţie (fundamentală ca suport durabil de dezvoltare);
Axa III - Turism (prezentând prin diversitatea oportunităţilor locale un domeniu de nişă,
competitiv, specific local).
Filozofia "obiectivelor transversale" impune ca aceste trei elemente de dezvoltare a
infrastructurii fizice - reţele, dotări, echipamente, educaţie sub orice formă - informală sau
nonformală şi de promovare a turismului (ca domeniu specific de competitivitate locală) să fie
urmări te/ abordate în oricare tip de acţiune/ proiect local, din orice axă strategică, care să susţină
oricare obiectiv specific al dezvoltării.
Ca exemplu: un proiect de economie - "incubator de afaceri ", poate urmări concomitent
dezvoltarea infrastructurii locale dedicate afacerilor (obiectiv transversal "irfrastructură",
!furnizarea de servicii de educaţie antreprenorială (obiectiv transversal "educaţie") cât şi prin
arhitectura şi servicii furnizate (ex. alocarea unui spaţiu in incubator pentru un centru de
informare turistică) promovarea obiectivului transversal "turism".
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Dezvoltarea unei localităţi nu este o "sarcină" numai a administraţiei publice locale. Aflată
în faza de iniţiere, structurarea parteneriatelor locale pentru dezvoltare se bazează pe cadrul
conceptual al schimbării comunitare conform căruia: "Participarea comunitară este implicarea
voluntară a oamenilor care vor să decidă pentru ei SCHIMBAREA. Aceasta se bazează pe
convingerea că oamenii simpli au posibilităţi extraordinare".
Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor comunităţilor componente ale oraşului Tăşnad au fost
definite în tabelul de mai
priorităţile de acţiune pe upurue

I J~~~~~~~;;ere~S~O~C~ie~t~ă~li~i~,,~g~a~lb:e~n~efi"1tirir.~~
I
Atragerea şi stimularea
industriei agro-

Economice

Sociale

De mediu

investiţiilor companiilor
(inter)naţionale în industrii
de tip modem orientate
înspre valorificarea
superioară a resurselor
locale (industria
alimentară şi prelucrarea
produselor silivice);
Dezvoltarea unui climat de
afaceri favorabil pentru
IMM-uri (producţie,
servicii);
Dezvoltarea sistemului
educaţional şi de instruire
orientat către societatea şi
economia urbană modernă;
Dezvoltarea la standarde
înalte a sistemelor şi a
infrastructurii de transport
Integrarea
comunităţilor în fluxul
vieţii sociale;
Promovarea vieţii
asociative şi implicare
civică;
Protejarea membrilor
comunităţii vulnerabili din
punct de vedere social.

silvice durabile;
Dezvoltarea unui climat de
afaceri favorabil pentru
IMM-uri (producţie,
servicii);
Îmbunătăţirea transportului
în zonă, pentru a atrage
IMM-urile şi a facilita
rnigrarea;
Crearea unei forţe de
muncă active şi mobile;
Întărirea industriei agrozootehnice durabile.

trai (locuinţe,
infrastructură- noi zone
rezidenţiale );
Potrivirea stilurilor
preferate de viaţă socială şi
economică.
Protejarea membrilor
comunităţii vulnerabili din
punct de vedere social.

Dezvoltarea şi Întărirea
imaginii unei zone verzi,
curate, pitoreşti;
Dezvoltarea industriei
orientate spre turism;
Dezvoltarea industriei
agro-zootehnice cu
"etichete verzi";
Dezvoltarea unui cadru şi a
unui climat susţinător
pentru afacerile mici;
Reorientarea forţei de
muncă spre sectoarele
verzi, curate, pitoreşti.

comunităţilor în fluxul
vieţii sociale;
Redefinirea condiţiilor de
trai (locuinte,
infrastructură) şi
armonizarea lor cu
dezvoltarea turismului;
Protejarea membrilor
comunităţii vulnerabili din
punct de vedere social;
Susţinere în procesul de

managementului de mediu şi întărirea capacităţii administraţiei la nivelul
comunităţii şi la nivel orăsenesc ;
Îmbunătăţirea conştientizării şi aprecierii mediului în comunitate;
Închiderea şi curăţarea incintelor şi perimetrelor fostelor zone agro/industriale în
conformitate cu standardele de
. mediului.
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Comunitare/
Instituţionale

Imbunătăţirea planificării teritoriale, întărirea capacităţii şi a cadrului de lucru şi
cooperare (Microregiunea Salu Mare Sud Vest, Sistem Urban Satu Mare, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din Satu Mare,
Reţeaua "Oraşelor Înfrătite", ) ;
Întărirea şi reorientarea surselor de venituri si bugetelor de cheltuieli ale comunităţilor;
Crearea unui mediu legal şi administrativ favorabil şi încurajator pentru dezvoltarea
afacerilor;
Întărirea capacităţii locale în participare publică;
Întărirea capacităţii locale de planificare şi management al proiectelor;
Întărirea atitudinii şi abilităţilor în dezvoltarea bazată pe comunitate;
Aplicarea metodelor participative în procesul decizionallocal.

Din tabel, se poate observa că există diferenţe între priorităţile diferitelor comunităţi
componente ale oraşului. Datorită stării actuale, circumstanţelor, nevoilor, viziunii şi obiectivelor
locale, unele acţiuni sunt necesare doar într-un singur tip de "societate", alte priorităţi sunt comune
tuturor.
1.4. Planul local de acţiune/ Proiecte prioritare
Planul local de acţiuni reprezintă însumarea obiectivelor operaţionale identificate.
Obiectivele operaţionale/ proiectele de dezvoltare - reprezintă desfăşurarea temporară a
unui set de activităţi menite să ducă la livrarea unui serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace
şi resurse predefinite (rezultate concrete).
1.4.1. Metodologie
Planul de acţiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative - consultative) de
planificare, cu scopul responsabilizării comunităţii asupra mijloacelor de aplicare a strategiei de
dezvoltare durabilă locală, dar şi de definire realistă a posibilităţilor de aplicare a acestora. Etapele
definirii planului de acţiuni au fost următoarele:
Etapa 1: participativă - identificarea proiectelor/ideilor de soluţionare a problemelor comunităţilor
componente în cadrul întâlnirilor publice şi a focus grupurilor pe domenii de dezvoltare. În această
fază au fost colectate orice idei, chiar fanteziste, de soluţionare a problemelor stabilite prin analiza
"arborele problemelor" şi a "obiectivelor". Rezultatul a fost realizarea "Listei lungi de acţiuni".
Etapa 2: consultativă - stabilirea criteriilor de delimitare a zonei de intervenţie a strategiei (scoping)
şi de concentrare a resurselor (focusing) de către specialişti ai echipei de asistenţă de consultanţă
împreună cu "persoane resursă", profesionişti tehnici din cadrul administraţiei publice locale ŞI
consultanţi externi. Rezultatul a fost lista de criterii de evaluare a acţiunilor din lista lungă:
a) Concordanţa cu viziunea / nevoile comunitare;
b) Abordare durabilă, integrată;
c) Necesitatea evitării dublării acţiunilor demarate;
d) Realizabilă şi în responsabilitate/competentă
autorităţilor administrative locale şi/ sau a
partenerilor dezvoltării locale;
e) Localizarea geografică (locală! zonaIă);
f) Corelareal integrarea cu alte acţiuni la nivel local şi/ sau extern (zonal- internaţional).
Etapa 3: experticonsultativă - filtrarea listei lungi de acţiuni prin criteriile de delimitare şi
concentrare a resurselor, de către echipa de asistenţă tehnică. Rezultatul etapei a fost "Lista scurtă
de acţiuni" la care, prin consultarea specialiştilor administraţiei publice locale au fost adăugate
proiecte locale aflate în diferite faze de "maturitate".
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Abordarea "intern vs extern" a planului de acţiuni
Tratarea eficientă a impacturilor aplicării strategiei de dezvoltare durabilă necesită o
compatibilitate cu procesul de planificare şi implementare la nivele superioare, atât administrativ zonal, judeţean, regional, cât şi sectorial- agenţii de implementare a politicilor guvernamentale.
Dezvoltarea şi acţiunile la nivel local nu trebuie să fie separate, ci integrate corect într-un
cadru activator şi facilitator la nivel mai înalt. Acest cadru include atât mediul instituţional, cât şi
mediul fizic. De exemplu, politicile la nivel zonal, judeţean, reglementările, capacitatea şi resursele
comune trebuie să susţină şi să activeze acţiunile locale. O strategie generală pentru turism şi un
cadru de promovare la nivel zonal, judeţean aduce beneficii tuturor comunităţilor care au cuprins
turismul în strategia individuală de dezvoltare. De asemenea, dezvoltarea economică locală poate fi
demarată doar în cazul în care există o structură adecvată zonală sau judeţeană de transport şi
comunicaţii. În final, pentru a atrage clienţii, capitalul şi atenţia politică, este necesară o
reprezentare la nivel mai înalt pentru a da greutate ofertei locale. În acest sens, este esenţială
participarea nivelelor superioare în crearea şi funcţionarea unor capacităţi compatibile de planificare
şi acţiune.
La ni vei local, dezvoltarea durabilă poate beneficia de pe urma sinergiei între aplicarea
diferitelor priorităţi ale comunităţilor componente şi nivelul acţiunilor comune ale oraşului în
ansamblul lui. Combinarea resurselor şi a potenţialului mai multor comunităţi poate avea un efect
mult mai mare şi poate duce la o dezvoltare mai eficientă decât în cazul abordărilor individuale ale
comunităţilor componente. Aceasta necesita o capacitate de coordonare, nu concurentă, pe de o
parte şi implicarea în procesul de dezvoltare a reprezentanţilor comunităţilor componente ale
oraşului pe de altă parte. În plus, pentru a atinge eficienţă, eficacitate şi impact optim în dezvoltarea
generală, este posibilă existenţa nevoii de specializare între comunităţi şi/sau nivelul orăşenesc acest lucru a stat la baza definirii tipurilor de "societăţi". Specializarea este deja adresată în viziune
şi priorităţile comunităţilor (vezi capitolele anterioare). Unele "societăţi" sunt pur şi simplu într-o
situaţie mult mai bună pentru atragerea, de exemplu, a afacerilor de manufacturare, în timp ce altele
au un potenţial turistic mai mare, iar altele au capacitatea substanţială de a oferi servicii. Atingerea
unei asemenea sinergii şi specializări necesită o viziune, strategie şi coordonare poziţionate la un
nivel mai înalt/ orăşenesc şi zonal.
Planul de acţiuni la nivel orăşenesc doreşte să ofere acţiunile generale pentru a activa,
impulsiona şi susţine planurile de acţiuni ale comunităţilor componente.
Acţiunile oraşului (în ansamblul lui) au fost evaluate în funcţie de necesitatea acestora în
activarea şi susţinerea acţiunilor la nivelul "societăţilor". În continuare, unele acţiuni trebuie să aibă
loc la nivel orăşenesc, şi chiar mai înalt: zonal, judeţean pentru că nu există nicio agenţie sau actor
de decizie zonală, judeţeană la nivel local. Acesta este, de exemplu, cazul activităţilor Agenţiilor de
Ocupare a Forţei de Muncă, a Camerei de Comerţ şi Industrie, etc .
•:.

Abordarea "aplicativă vs de facilitare" a planului de acţiuni
În ceea ce priveşte acţiunile, există o distincţie clară între "măsuri şi acţiuni aplicati ve" şi
"măsuri şi acţiuni de facilitare",
Acţiunile aplicative sunt menite să adreseze anumite probleme în mod direct. Construirea
unui centru comunitar sau instruirea şomerilor sunt câteva exemple de acţiuni aplicative. De
asemenea, înfiinţarea unei noi fabrici care oferă noi locuri de muncă poate fi considerată o acţiune
aplicativă.
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Acţiunile de facilitare sunt menite să pregătească şi să susţină acţiunile aplicative. Aceste
acţiuni pot fi dorite sau chiar necesare înaintea iniţierii acţiunilor aplicati ve. Exemple de acţiuni de
facilitare sunt: dezvoltarea de planuri corecte de organizare teritorială şi promovarea afacerilor.
Individual, o asemenea acţiune nu garantează dezvoltarea şi regenerarea soei o-economică, dar în
mod sigur o va susţine şi ii va asigura sustenabilitatea.
Bugetul estimat pentru acţiuni reflectă foarte clar cele de mai sus: fondurile cele mai mari
sunt necesare pentru investiţiile şi operaţiunile aplicative la nivelul oraşului. Acest lucru nu
înseamnă neapărat că toate costurile la nivelul planului de acţiuni trebuie acoperite de către
comunităţi: provocarea este de a atrage fonduri din alte surse, naţionale şi internaţionale, private şi
publice. Strategia şi planul de acţiuni sunt menite a fi un instrument de management comunitar,
pentru actul decizional local în constituirea bugetului şi alocarea resurselor precum şi în
promovarea proiectelor prioritare locale pentru atragerea de finanţări. Din acest motiv, orizontul de
planificare strategică este anul 2020 (termen mediu şi lung), iar planul de acţiuni a fost elaborat
pentru perioada de planificare regională (2014 - 2020) - termen scurt şi mediu, cu recomandarea ca
planul de acţiuni să fie supus unei monitorizări constante, iar evaluarea periodică, anuală să permită
modificarea! adaptarea acţiunilor prioritare în funcţie de schimbările care au loc în mediul local şi
extern.
Următoarea secţiune prezintă sintetic acţiunile la nivel local şi modul în care acestea susţin
strategia de dezvoltare durabilă locală. O a doua prezentare! tabel conţine o privire de ansamblu
asupra tuturor acţiunilor locale, incluzând descrierea acţiunii! proiectului, bugetul şi programarea în
timp.
Trebuie reţinut faptul că planurile de acţiuni conţin acţiuni care au fost identificate în acest
moment şi care se potrivesc cu priorităţile, măsurile şi obiectivele strategice. Planul nu a fost
elaborat pentru a fi o listă statică şi exhaustivă. În timp, unele acţiuni pot fi rezolvate sau îşi pot
pierde relevanţa. Este posibilă necesitatea apariţiei unor noi acţiuni. În timp ce strategia este pe
termen mediu şi va fi validă o perioadă mai lungă, acţiunile sunt mai dinamice. Planurile de acţiuni
sunt din acest motiv un instrument pe termen scurt - mediu în cadrul unei strategii pe termen mediulung.
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1.4.2.

Complementaritatea Planului de Acţiuni

In condiţiile în care procesul de planificare regională a fost finalizat În anul 2014, pe baza unei metodologii
cvasicentralizate, condiţionată de termenele strânse ale adoptării parteneriatului de ţară a României cu Uniunea
Europeană şi de calendarul lansării instrumentelor structurale de finanţare europeană, priorităţile locale cuprinse în
Planul de Acţiuni, trebuiau corelate, integrate în priorităţile identificate la nivele superioare de planificare - zonale,
judeţene şi regionale, naţionale administrative (definite în POR) şi! sau sectorÎale (definite în POS).
În această situaţie, scopul acestui subcapitol este să vizualizeze pentru beneficiar relaţia dintre proiectele
prioritare locale şi priorităţile de nivel superior (complementaritatea priorităţilor), asigurând potrivirea acţiunilor
elaborate de jos în sus (la nivel local - zonal) cu structurile şi acţiunile de sus În jos (naţional- regional- judeţean).
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Aranjamente administrative pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă locală
Aspecte generale
După elaborarea strategiei şi planurilor de acţiuni, urmează momentul şi intenţia
implementării acţiunilor. Este foarte important, deja, în aceasta fază a dezvoltării unei strategii şi a
unui plan de acţiuni, să se decidă modurile de implementare ale acestora.
Mai exact, următoarele teme trebuie discutate şi luate decizii pe termen scurt:
Diseminarea şi promovarea strategiei şi a planului de acţiuni în comunitate şi în relaţia cu
potenţialii parteneri externi;
Aranjamente
instituţionale
(crearea
structurilor
de management/alocarea,
delegarea
împuternicirea membrilor cu sarcini) pentru implementarea actuală a planurilor de acţiuni;
Crearea unui sistem şi asigurarea funcţionalităţii unui proces local de monitorizare a
implementării planurilor de acţiuni.
În vederea implementării acţiunilor este posibilă nevoia luării unui număr de măsuri
organizaţionale - administrative cât şi de creştere a capacităţii instituţionale şi a parteneriatelor
public - privat. Această secţiune doreşte să atragă atenţia asupra unor probleme şi să ofere
recomandări în ceea ce priveşte aranjamentele şi măsurile.
Dezvoltarea de strategii şi de planuri de acţiuni, cât şi implementarea acestora, reprezintă un
exerciţiu comun al instituţiilor şi persoanelor responsabile. Oferă o imagine generală asupra
importanţei potenţialilor parteneri implicaţi şi respectiva rolurilor şi intereselor acestora.
La nivel zonal şi judeţean, administraţia trebuie să aibă responsabilitatea cunoaşterii,
asumării şi susţinerii aplicării strategiilor locale şi cumularea nevoilor comune în priorităţi de
acţiuni judeţene. De asemenea, nivelul zonal şi judeţean trebuie să îşi asume responsabilitatea
reprezentării comunităţilor locale, cât şi susţinerea acestora în ceea ce priveşte implementarea
strategiilor şi acţiunilor locale.
Diseminare şi promovare
Diseminarea şi promovarea acoperă lobby-ul pentru susţinerea politică, tehnică şi financiară
necesară implementării planurilor de acţiuni. Acest lobby trebuie să existe la toate nivelurile, în
cadrul comunităţilor, pentru a mobiliza resursele până la nivelurile internaţionale.
Pe plan local
Relaţiile directe comunitare, legătura cu cetăţenii va ramane principala provocare a
structurilor politice (Consiliul Local) şi administrative (Primăria) locale. Modul de elaborare a
politicilor de dezvoltare locală va asigura implicarea sau non-implicarea cetăţenilor în proces.
Există mai multe metode de dezvoltare comunitară care pot asigura diseminarea şi
promovarea planurilor de dezvoltare în comunitate. Cele mai des şi informal aplicate sunt metodele
directe: a informării personale sub forma interviurilor semistructurate sau a adunări lor ad-hoc.
Aceste metode se aplică spontan, în mod natural de către reprezentanţii autorităţii locale. Cel mai
important element al acestor metode este schimbarea centrului atenţiei în cadrul discuţiilor dinspre
funcţionar, reprezentant public către cetăţean.
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Alte metode aplicate chiar pe parcursul procesului de planificare locală au fost metodele
focus-grupurilor, atelierelor (workshops) şi a seminarii lor aplicate în general pentru analiză vs
diseminarea informaţiilor specifice unui grup social sau profesional.
Cea mai generoasă metodă, a întâlnirilor, dezbaterilor publice este utilizată pentru
consultarea! diseminarea informaţiilor publice de interes general.
Centrul de Informare şi Consiliere pentru Cetăţeni este un instrument a cărui eficienţă a fost
experimentată cu succes de către administraţia municipiului învecinat. Din acest motiv, înfiinţarea
unui astfel de instrument de informare, diseminare publică reprezintă, pe lângă punctul de informare
din incinta Primăriei, acţiuni! proiecte prioritare de dezvoltare instituţională a administraţiei publice
locale.
Pe plan extern
Diseminarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de acţiuni trebuie, ca o consecinţă a
responsabilităţii comune şi implicării multidisciplinare, să urmărească mai multe agenţii! instituţii
sau mai multe canale. Este recomandată abordarea pe mai multe direcţii, mai exact prin cel puţin
patru canale:
În cadrul comunităţilor, mai ales de către consiliile locale ca organisme politice şi primării ca
organisme administrative;
Structuri asociative intercomunitare de interes general (ex: Sistemul Urban Zona Metropolitană
Satu Mare) sau sectorial (ex: Asociaţia GAL Satu Mare sud vest şi Asociaţia de Cooperare şi
de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad - atenuare impacturi restructurare industrial - turism);
Consiliul Judeţean Satu Mare, ca cel mai înalt for politic administrativ la nivel judeţean şi
Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare ca şi exponent guvernamental şi coordonator al
instituţiilor publice sectoriale deconcentrate;
Agenţiile, instituţiile publice "tehnice".
Strategiile şi planurile de acţiuni sunt un instrument esenţial în procesul de coordonare. Din
acest motiv, strategia la nivel judeţean, cât şi strategiile locale, alături de totalitatea planurilor de
acţiuni, trebuie distribuite şi accesate de o audienţă largă. Este planificată distribuirea documentelor
şi prezentarea acestora în seminarii şi alte întâlniri, cât şi disponibilitatea lor pe Internet.
Aranjamente instituţionale pentru implementare
Pentru implementarea planurilor de acţiuni, câteva modele simple pot servi ca punct de
pornire pentru desemnarea aranjamentelor instituţionale!organizaţionale.
Agenţie de implementare.
Tipic, o asemenea agenţie are un mandat bine stabilit de a asigura managementul şi de a
superviza implementarea unui plan de acţiuni. De asemenea, în mod curent, are o identitate
legală/juridică, un sistem separat de contabilitate, o conducere reprezentativă, responsabilă cu
supervizarea, în timp ce sarcinile sunt implementate de personalul profesional şi administrativ. O
astfel de agenţie este vizibilă, poate, de asemenea, sa aibă putere importantă (îi pot fi delegate prin
hotărâri politice - HCL aplicarea politicilor de dezvoltare locală). Se poate preta la programe şi
activităţi pe termen mediu şi lung; este puţin supradimensionată pentru programele şi activităţile pe
termen scurt.
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Implementarea prin organizaţiile/ instituţiile existente.
În principiu, aceasta reprezintă statutarea organizaţional/ instituţională a sarcinilor de
dezvoltare locală ca "activitate normală" a unor instituţii/ organizaţii sau departamente în cadrul
acestora. Organizaţiile existente - guvernamentale sau neguvernamentale - sunt desemnate sau îşi
îndeplinesc "bucăţica! sarcina" în cadrul planului de acţiuni (pe termen scurt) sau a obiectivelor
specifice (pe termen mediu şi lung).
Avantajul acestei organizări este lipsa structurilor paralele. Dezavantajul este deseori că
organizaţiile nu au capabilitatea îndeplinirii unor sarcini importante şi coordonarea cu alte agenţii se
poate dovedi a fi dificilă. Modelul poate fi nepotrivit, în special în cazul în care aceste organizaţii
trebuie să îndeplinească sarcini noi sau trebuie să îşi schimbe sistemele sau procedurile. O agenţie
dedicată sau o organizaţie din domeniul proiectelor sau cu o structură organizaţională de tip proiect
ar fi mai potrivită în aceste condiţii.
Implementare printr-o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP)
Acesta este un model deseori folosit de Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Această
unitate îşi dezvoltă mandatul de obicei din cadrul unui departament principal din administraţia
publică. Câteodată, alte departamente sau alţi actori pot să participe într-un comitet de conducere.
Avantajul este o organizaţie şi un sistem de contabilitate dedicat; dezavantajul este apariţia unei
structuri paralele.
Consorţiul Comunitar
Acest model denumit generic, "Consorţiul", reprezintă structuri comunitare participative
prin reprezentare a tuturor factorilor interesaţi în procesul dezvoltării la nivel local împreună cu
partenerii externi. "Consorţiului" îi revin sarcini suplimentare: nu doar pregătirea planului, ci şi
implementarea acestuia. Consorţiul poate dobândi o identitate separată, astfel devenind o agenţie
sau poate acţiona ca un comitet de conducere pentru un cadru organizaţional.
Organigrama unei astfel de structuri comunitare este prezentată în figura de mai jos, având
funcţii atât de planificare, cât şi de implementare, asigurând efectul sinergie al responsabilităţii
politice la nivel strategic (abordare de sus in jos), cu capacitatea de coordonare, asistenţă tehnică şi
financiară (nivel tactic) şi întâmpinarea nevoilor cetăţenilor, a altor factori interesaţi şi implicarea
acestora la nivel operaţional, de acţiune (abordarea de jos în sus):
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Se preconizează că acţiunile descrise în Planul de Acţiuni să fie finanţate din diferite surse
(de ex. nivelul judeţean, nivelul naţional, donori bilaterali sau internaţionali). Trebuie evitată
situaţia în care fiecare sursă de fonduri necesită propria structură şi propriul sistem de contabilitate.
Din acest motiv, se recomandă înfiinţarea unei structuri de implementare care se poate ocupa de
diferitele surse de finanţare printr-un singur sistem de management financiar. Din această
perspectivă, o agenţie dedicată şi preferabil cu un buget de funcţionare asigurat (basket funding) ar
fi o alegere bună.

Monitorizare şi evaluare
Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de acţiuni este in principiu o
practică formală, puţin cunoscută şi asumată in mediul instituţional public. Pe de altă parte, această
sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o
pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi şi calitativi, corelat cu potenţialele surse de
colectarei producere a acestora).
În consecinţă, una dintre alternativele cele mai convenabile administraţiei publice locale este
să faciliteze crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a dezvoltării locale prin:
identificarea fiecărui potenţial partener sursă pentru furnizarea de indicatori: departamente
interne, parteneri locali (ex. societate civilă pentru aplicarea metodelor calitative de
monitorizare - chestionare, interviuri, etc) şi/ sau externi: publici (ex: agenţii publice) sau
privaţi (ex. Camera de Comerţ şi Industrie, ONG profesioniste, etc);
stabilirea domeniului, competenţelor şi a nivelului de responsabilitate pentru fiecare dintre
aceştia;
crearea unui cadru de colaborare pentru asigurarea fluenţei informaţiei.
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Pregătirea rapoartelor de monitorizare poate fi făcută printr-o funcţie tehnică sau de
secretariat. În continuare, diferitele organisme politice şi tehnice responsabile trebuie ca periodic de ex., de 2 ori pe an - să îşi "treacă în agendă" activitatea de monitorizare.
În cadrul monitorizării trebuie implicate, pe cât posibil, persoanele interesate, care daca este
posibil, ar putea lua parte chiar în aplicarea cadrului de monitorizare.
Indicatori de caracterizare a oraşului'?
I.

Indicatori generali

Indicator

An ••n"

...

An ,,0+4"

Suprafaţă totală (ha)
Suprafaţă intravilană a
municipiului I oraşului (ha)
Suprafaţă locuibilă (total mp)
Populaţia totală
Locuinţe terminate (furnizează
un input privind gradul de
investiţii noi - expansiune a
localităţii)
PIB pe cap de locuitor

II.

Fişa localităţii I Anuarul
Statistic Judeţean Fişa localităţii I Anuarul
Statistic Judeţean
Fişa localităţii I Anuarul
Statistic Judeţean Fişa localităţii I Anuarul
Statistic Judeţean

Sursa I
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică

Fişa localităţii I Anuarul
Statistic Judeţean -

Direcţia Judeţeană
de Statistică

Prelucrarea datelor din
INS, Anuarul Statistic al
României

Direcţia Judeţeană
de Statistică

Sursa / document

Indicatori privind infrastructura de transport, accesibilitatea si trafic urban
Drumuri
An

Total
(km), din

care:

publice
%
modernizate

Drumuri
Total
(km), din
care:

nationale
%
modernizate

Drumuri judetene
Total
%
(km), din
modernizate
care:

Nr.
pasageri
transp
aenan

Aeroport

Ani.n"

Aeroportul
Satu Mare
An
"n+4"

Indicator

An "u"

...

An ,,0+4"

Sursa / document

Sursa I
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică

Km străzi orăşeneşti

Fişa localităţii

Km străzi orăşeneşti
modernizate

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană
de Statistică

Numărul mediu pasagerilor pe
an - aeroportul cel mai
apropriat
Numărul de curse zilniceaeroportul cel mai apropriat
Numărul de maşini înregistrate

Rapoarte ale organizaţiei

Regia autonomă
Aeroportului x

Rapoarte ale organizaţiei

Regia autonomă
Aeroportului x
Politia românăsecţia judeţeană rutieră

Rapoarte ale organizaţiei

\O Prelucrare după Anexa 2/ "Indicatori de caracterizare a oraşului" din documentul: "Strategia de Dezvoltare Durabila a
Municipiului Baia Mare" (2009)/ www.baiamarecity.ro .
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Indicator

...

An "n"

An ,,0+4"

Sursa / document

Numărul de accidente rutiere /
an

Rapoarte ale organizaţiei

Numărul autobuzelor în
inventar

Fişa localităţii

Numărul de pasageri în
autobuze pe zi
Numărul curselor (autobuze) pe
an
Km parcurşi pe an (autobuze)

Rapoarte ale organizaţiei
Rapoarte ale organizaţiei
Rapoarte ale organizaţiei

Sursa /
Organizatia
Politia română secţia j udeţeană rutieră
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Regia Autonomă
Transport Public
Regia Autonomă
Transport Public
Regia Autonomă
Transport Public

Notă: Date detaliate privind transportul urban, inclusiv cel in comun şi, eventual, transportul pe
aer, sunt furnizate, exclusiv, de către operatorii care gestionează serviciul.
III.

Indicatori privind infrastructura comunicaţională

Convorbiri

telefonice (mii minute)*
În reţeaua
proprie interurbane

An

În reţeaua
proprie locale

Fix·
Mobil

Internationale

Fix· Fix

Trafic de
acces

internet*

Număr total de
conexiuni - la
sfârşitul
anului/lOOO de
locuitori

An i.n"
An ,,0+4"

• Accesul pubhc pnn dial-up

IV.

ŞI

. ..
ISDN - Sursa: Rapoarte organizaţionale/ furnizori servICII telefonie / internet .

Indicatori privind infrastructura de mediu şi calitatea mediului
An

Sursa / document

Sursa / Organizaţia

Hectare de spaţii verzi / 1000
de locuitori

Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM)

Hectare zone protejate
(teritoriul extravilan)
Reţea de distribuţie a apei
potabile (lan)
% populaţia deservită cu reţea
de distribuţie a apei potabile
Rata de conectare a
gospodăriilor (%)
Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei potabile
(mc/zi)
Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor-total
(mii mc)
Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor-uz
casnic (mii mc)
Reţea de canalizare a apelor
uzate (lan)

PLAM

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Judeţeană
(APM) - Serviciul
urbanism din cadrul
Primăriei
APM - Serviciul urbanism
din cadrul Primăriei
APM - Serviciul urbanism
din cadrul Primăriei
APM - Serviciul urbanism
din cadrul Primăriei
APM

Indicator

An "n"

...

••
0+4"

PLAM
PLAM
PLAM
Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM) Rapoarte ale organizaţiei
Fişa localităţii

APM - Operatorul de
distribuire a apei potabile
din zona
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Planul Local de Acţi une
pentru Mediu (PLAM) -

APM
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Sursa I document

Sursa I Organizaţia

Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM) -

APM

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Fişa localităţii

INS

Fişa localităţii

INS
APM - Operatorul
economic de salubrizare

(ug/mc)

Planul de gestionare a
Deşeurilor - Rapoarte
ale organizaţiei
Planul de gestionare a
Deşeurilor - Rapoarte
ale organizaţiei
Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM)

valori medii anuale înregistrate
(ppm, în zona poluatorului)

Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM)

APM

Indicator

An "n"

An
,,0+4"

...

% populaţia deservită cu reţea
de canalizare/ sau
Rata de locuinţe racordate (%)
Lungimea simplă a conductelor
de distribuţie a gazelor naturale
(lan)
Gaze naturale distribuite total
(mii mc)
Gaze naturale distribuite - uz
casnic ( mii mc)
Numărul depozitelor de deşeuri
ecologice
Kg deşeuri culese I locuitor I an

valori medii anuale înregistrate

APM - Operatorul
economic de salubrizare
APM

Notă: Datele, inclusiv pe mai mulţi ani, se pot obţine din documentele programatice în domeniul
mediului (Planul de Mediu şi Planul de gestionare a Deşeurilor) sau prin Agenţia Locală de
Protecţia Mediului, care monitorizează, anual, lunar şi zilnic calitatea factorilor de mediu. Pe de
altă parte, operatorii economici specializaţi în furnizarea de servicii în domeniile relevante
(distribuirea apei potabile, canalizarea, distribuirea gazelor naturale şi a energiei electrice,
salubrizarea, etc) pot furniza date exacte privind consumul pentru uz casnic şi industrial şi să
furnizeze informaţii calitative privind infrastructura de mediu existentă, în sectorul propriu de
interes.
V.

Indicatori generali de dezvoltare a mediului de afaceri
Sursa I
document
Anuarul Statistic
Judeţean

Direcţia Judeţeană de
Statistică

şi

Anuarul Statistic
Judeţean

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Investiţii ale unităţilor active, pe
domenii de activitate şi mărime

Anuarul Statistic
Judeţean

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul parcurilor industriale

Rapoarte ale
organizaţiei

Primăria

Numărul întreprinderilor cu
capital străin

Rapoarte ale
organizaţiei

Registrul comerţului

Indicator

An "n"

Numărul unităţilor active, pe
domenii economice şi mărime:
Cifra de afaceri a unităţilor
active, pe domenii economice

...

An ,,0+4"

Sursa I Organizaţia

mărime

Notă: Alte surse de informaţie privind mediul de afacerz sunt camerele de comerţ ŞI centrele de
resurse şi consultanţă, care pot furniza informaţii calitative relevante; dacă Anuarul Statistic nu
conţine date privind unităţile active pe localităţi, se poate face o aproximaţie a acestora din Data
Base Borg Design.
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VI. Indicatori privind turismul
An
n"

Indicator

...

"

Total unităţi de cazare - nr.

An
,,0+4"

Sursa /
document
Anuarul

Sursa /
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică

Statistic

Locuri în unităţi de cazare -

Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean

TIT.

Sosiri (mii)

Innoptări (mii)

Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică

VII.

Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică

Indicatori privind ocuparea forţei de muncă

Indicator

An "n"

Numărul şomerilor.
din care:

...

An ,,0+4"

Sursa /
document
Rapoarte ale

organizaţiei

Indemnizaţi (%)

Rapoarte ale

organizaţiei
Rata şomajului

Rapoarte ale

organizaţiei
Rata accidentelor de muncă

%0

Numărul mediu de salariati, din

Rapoarte ale
organizaţiei
Fişa localităţii

care:
In sectorul agriculturii

Fişa localităţii

In sectorul industriei

Fişa localităţii

In sectorul construcţiilor

Fişa localităţii

In sectorul serviciilor*

Fişa localităţii

Ponderea salariaţilor
agricultură (%)
Ponderea salariaţilor
industrie (%)
Ponderea salariaţilor
construcţii (%)
Ponderea salariaţilor
• (%)

din
din
din
din servicii

..

Calcule din
localităţii
Calcule din
localităţii
Calcule din
localităţii
Calcule din
localităţii

Sursa / Organizaţia
Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de
Muncă (AJOFM).
Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de
Muncă (AJOFM).
Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de
Muncă (AJOFM).
Inspectoratul Teritorial
de Munca (ITM)
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Directia Judeţeană de
Statistică
Directia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Directia Judeţeană de
Statistică

fişa

...

fişa

...

fişa

...

fişa

...

*Sectorul serviciilor nu este tratat ca ŞI sector unitar, CI pe sub-sectoare componente (ex.:
Transport şi poştă. Activ. Financiare, bancare şi de asigurări, Administraţie publică. Învăţământ,
Sănătate şi asistenţă socială. etc.)
Calculul procentual s-a făcut scăzând 100 din procentele din agricultura, industrie şi construcţii.
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Notă: AJOFM poate să furnizeze date detaliate privind şomerii pe grupe de vârstă şi pregătire
profesională, precum şi numărul şomerilor care au participat la cursuri de formare profesională,
pe categorii de cursuri şi domenii de formare, pe străzi ale oraşului, Sectorul serviciilor nu este
tratat ca şi sector unitar, ci pe sub-sectoarele componente (ex. Transport şi poştă, Activ. financiare,
bancare şi de asigurări, Administraţie publică, Învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, etc.).
Datorită faptului că Direcţiile de Statistică nu raportează mereu toate componentele serviciilor, în
vederea realizării unei comparaţii cu alte oraşe, este de preferat să se detalieze mereu ce include
acest macro-sector.
O sursa alternativă / în plus pentru datele privind ocuparea forţei de muncă este Inspectoratul
Teritorial de Muncă, care ţine în evidenţă persoanele angajate cu contract de muncă, precum şi
organizaţiile care rezultă ca fiind angajatori ai forţei de muncă. ITM ţine şi evidenţa posturilor
vacante.
VIII.

Indicatori privind populaţia şi caracteristicile sociale

Indicator
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
O şi 14 ani (ur. persoane)
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
15 si 24 de ani (ur. persoane)
Populaţia cu vârsta cuprinsă Între
25 şi 59 de ani (ur. persoane)
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
15 şi 49 de ani (nr. pers.)
Populaţia în vârstă de muncă 1564 de ani (ur. persoane)
Populaţia de peste 60 de ani
(DT. persoane)
Populaţia de peste 65 de ani
(nr, persoane)
Schimbare de domiciliu (sold)
(nr. persoane)

An "n"

...

An ,,0+4"

Sursa I
document

Sursa I Organizaţia
Primăria
Primăria

Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Schimbare de reşedinţă (sold)
(nr. persoane)

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rata dependenţei demografice
(%)

Populaţia 0-15
ani + peste 65 ani
raportată la
populaţia între
15-64 ani
Fişa localităţii

Născuţi viillOOO de locuitori

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Decese/I 000 de locuitori

Fişa localităţii

Născuţi morţi la 1000 de născuţi
(vii+morţi)
Decese la o vîrstă sub I an la
1000 de născuţi vii
Sporul natural

Fişa localităţii

Numărul persoanelor asistate
social, din care (ajutor de
încălzire)

Rapoarte ale
organizaţiei

Fişa localităţii
Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia/serviciul
descentralizat de

de
de
de
de

asistenţă socială a
Primăriei
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Indicator

An "n"

...

An "n+4"

Numărul creşelor
Numărul pensionarilor

Sursa /
document
Fişa localităţii
Rapoarte ale
organizaţiei

Numărul centrelor sociale
(capacitate/ locuri)
Numărul serviciilor sociale
acreditate/ pe grupuri ţinta
Numărul de beneficiarii grup
ţintă
Rata criminalităţii
Infracţiuni cercetate de poliţie
Rata infracţionalităţii

IX.

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia / serviciul
descentralizat de
asistenţă socială a
Primăriei
Primăria

Rapoartele
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Muncă şi Protecţie
Sociala (DJMPS)
Primăria

Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie (IJP)
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie (IJP)
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie (IJP)

Indicatori privind învăţământul, formarea profesională şi cercetarea

Indicator

An "n"

Numărul unităţilor din
învăţământul preşcolar
Numărul copiilor din
învăţământulpreşcolar
Rata abandonului in
învăţământul preşcolar (%)
Personalul didactic din
învăţământul preşcolar (nr.
persoane)

...

An "n+4"

Sursa /
document
Fişa localităţii
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Fişa localităţii

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul unităţilor din
învăţărnântul primar şi gimnazial

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul elevilor din
învăţământul primar şi gimnazial

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rata abandonului în
învăţărnântul primar şi gimnazial
(%)
Personalul didactic din
învăţământul primar şi gimnazial
(nr. persoane)

Rapoarte ale
organizaţiei

Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul unităţilor din
învăţământul liceal, din care:

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Licee

Fişa localităţii

Şcoli profesionale şi de maiştrii
(arte şi meserii)
Şcoli postliceale

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică

Numărul elevilor din
învăţământulliceal, din care:

Fişa localităţii
Fişa localităţii

de
de
de
de
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Indicator

An "n"

...

An ,,0+4"

Licee
Şcoli profesionale şi de maiştrii
(arte şi meserii)
Şcoli post/icea!e

Sursa I
document
Fişa localităţii
Fişa localităţii
Fişa localităţii

Rata abandonului în
învăţământul liceal (%), din care:
Licee

Rapoarte ale

organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale

Şcoli profesionale şi de maiştrii
(arte si meserii)
Şcoli postliceale

organizaţiei
Personalul didactic din
învăţărnântul liceal
(nr. persoane)

Fişa localităţii

Numărul universităţilor

Fişa localităţii

Numărul studenţilor inscrişi în
unităţi de învăţământ universitar,
din care:
- în invăţământul tehnic
Numărul facultăţiilor tehnice

Fişa localităţii

Sursa I Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (ISJ SM)
Inspectoratul Şcolar
Judeţean (lSJ SM)
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Personalul didactic din
învăţământul universitar
persoane)

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rapoarte ale
organizaţiilor
Fişa localităţii

(nr.

Universităţi
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul centrelor de cercetare

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul fumizorilor de formare
profesională a adulţilor
(acreditaţi)

Registru
fumizorilor de
formare
profesională
acreditaţi de
CNFPA
Registru
furnizori lor de
formare
profesională
acreditaţi de
CNFPA

Numărul de programe de formare

profesională autorizate

CNFPA

CNFPA

Notă: Registrul furnizorilor de formare este accesibil la adresa www.cnfva.ro. de unde datele pot fi
extrase pe program sau pe judeţ. Adresele operatorilor sunt disponibile pe site, ceea ce permite
selectarea firmelor pe baza localizării acestora în cadrul oraşului.
X.

Indicatori privind infrastructura şi personalul din cadrul serviciilor de sănătate

Indicator
Numărul de spitale sector public

Sursa I
document
Fişa localităţii

Numărul de spitale sector privat

Fişa localităţii

Numărul de paturi in spitale
sector public

Fişa localităţii

An "n"

...

An ,,0+4"

Sursa I Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
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Indicator

An"n"

...

An ,,0+4"

Numărul de paturi în spitale
sector privat
Numărul de fannacii sector
public
Numărul de fannacii sector
privat
Numărul medicilor sector public

Sursa I
document
Fişa localităţii
Fişa localităţii
Fişa localităţii
Fişa localităţii

Numărul medicilor sector privat

Fişa localităţii

Personal sanitar mediu (numărul
de persoane) sector nublic
Personal sanitar mediu (numărul
de persoane) sector privat

Fişa localităţii
Fişa localităţii

Servicii de urgenţă (da I nu)

XI.

Sursa I Organizaţia
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică
Direcţia Judeţeană
Statistică

de
de
de
de
de
de
de

Primăria

Indicatori privind cultura
Indicator

An "n"

...

An ,,0+4"

Sursa I

document

Sursa I Organizaţia

Numărul monumentelor istorice
şi culturale protejate

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul muzeelor

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Număr cinematografel
spectacole

Săli

Primăria

Nr de locuri: cinematografel săli
spectacole

Primăria

Numărul total al bibliotecilor. din
care:

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Biblioteci publice

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Cititori înscrişi

XII.

Indicatori privind sportul
Indicator

An "n"

...

An ,,0+4"

Sursa I

document

Sursa I Organizatia

Suprafaţa spaţiilor sportive
amenajate (ha), din care

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Terenuri descoperite

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Sport (01S)

Săli de sport

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Sport (01S)

Numărul cluburilor sportive

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Sport (01S)

Numărul sportivilor legitimaţi

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul profesorilor şi
antrenorilor

Raportul
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică
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XIII.

Indicatori privind implicarea comunitară
Indicator

An "n"

...

An ,,0+4"

Numărul organizaţiilor
neguvernamentale / pe domenii

Sursa /
document
Raportul
Organizaţiei

Sursa / Organizatia
Judecătoria Satu Mare

Numărul membrilor
organizaţiilor

Primăria

Numărul voluntarilor organizaţiei

Primăria

Numărul de dezbateri publice
organizate de Primărie

Primăria

XIV.

Indicatori privind resursele financiare ale localităţii
Indicator

An "u"

...

An ,,0+4"

Valoarea totală a veniturilor
bugetului local, din care

Sursa /
document
Raportul
Organizaţiei

Sursa / Organizatia
Judecătoria Satu Mare

Fiscale! impozite
Nefiscalel vânzări, bunuri şi
servicii

Primăria
Primăria

Capital- finanţări atrase
Imprumuturi
Valoarea totală a cheltuielilor,
din care:

Primăria
Primăria
Primăria

Personal- întreţinere (inclusiv
sistemele sociale)

Primăria

Utilităţii Servicii publice
Investi/ii - proiecte dezvoltare
Rambursări credite

Primăria
Primăria
Primăria

Indicatori de Dezvoltare Durabtlă " (lSD-România-2008)
Este un instrument transparent de monitorizare şi evaluare a durabilităţii unei societăţi,
integrând cele mai importante aspecte ale calităţii vieţii şi a competitivităţii ecologice. A fost aplicat
la nivel naţional şi regional, existând posibilitatea de adaptare şi aplicare la nivel local.
Indexul Societăţii Durabile este alcătuit din 22 de indicatori grupaţi în 5 categorii:
I.

Dezvoltare
personală

1. Speranţa de viaţă

2. Rata sărăciei

3. Apa potabilă suficientă
4. Servicii de salubritate
corespunzătoare
5. Oportunităţi de educaţie

11

Reflectă numărul de ani pe care un nou născut este
aşteptat să-i trăiască (valoare medie atât pentru nou
născuţi de sex masculin sau feminin)
Reflectă numărul de oameni care trăiesc sub limita de
sărăcie ca procentaj din populaţia totală. Consumul
acestora/ cap de adult este mai mic decât limita de
sărăcie (calculată ca şi % din venitul national mediu
anual).
Număr de localităţi (consumatori) conectate la la un
sistem de alimentare cu apă potabila (% din numărul
total).
Populaţia conectata la un sistem de canalizare din
populaţia totală (%).
Rata brută de cuprindere în sistemul educaţional
primar, secundar şi terţiar(%).

Sursa: www.romaniadurabila.net
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6. Egalitatea între sexe
IL Un Mediu Sănătos

7. Calitatea aerului
8. Calitatea apelor de
suprafaţă
9. Calitatea solului

III. O Societate
Echilibrată

10. Buna Guvernare
II. Populaţia Ocupată
12. Creşterea Populaţiei
13. Distribuţia Veniturilor
14. Datoria Publică

IV. Utilizarea Durabilă
a Resurselor

15. Reciclarea Deşeurilor
16. Utilizarea Resurselor
Reaenerabile de Apă
17. Consumul de Energie din
Surse Rezenerabile

V. O Lume Durabilă
18. Starea Pădurilor
I 9. Conservarea
Biodiversităţii
20. Emisiile de Gaz cu Efect
de Seră
21. Amprenta Ecologică

22. Cooperare Internaţională

A 1. Produsul Intern Brut
Indicatori adiţionali

A.2. Cercetare şi Dezvoltare
A.3. Infrastructura de
Transport
A.4. Agricultura Ecologică

Fiecărui indicator i se calculează
Scorul general este rezultatul

Reflectă egalitatea de şanse a bărbaţilor, femeilor,
băieţilor şi fetelor În societate, în funcţie de speranţă de
viaţă la naştere, oportunităţi de educaţie şi distribuţia
veniturilor.
Cu privire la concentraţia de S02 si NO]
Monitorizarea unor parametri: biologici,
hidromorfologici, fizica - chimiei, agenţi principali de
poluare şi agenţi de poluare evacuaţi in cantităţi
importante, De baza a 5 clase de calitate.
Calitatea zonelor de sol utilizate după 5 clase de
calitate! fertilitate.
Reflectă valorile a 6 indicatori: libertate de exprimare şi
răspundere, stabilitate politică şi absenţa violenţei,
statul de drept şi controlul corupţiei.
Şomajul ca procentaj din totalul forţei de muncă.
Creşterea medie anuală a populaţiei pe un interval de 6
ani.

Raportul dintre veniturile celor mai bogaţi 10% şi a
celor mai săraci 10% din totalul popula/iei.
Nivelul datoriei publice (sau datoria străină) ca
procentaj din Produsul Intern Brut.
Cantitatea de deşeuri solide reciclate ca % din
cantitatea totală de deşeuri solide.
Prelevări de apă ca % din totalul resurselor teoretice de
apă.
Consumul de energie din surse regenerabile ca
procentaj din consumul total de energie
Modificarea suprafeţelor împădurite ale unei (localităţi)
ca % din Întreaga suprafaţă împădurită a unei unităţi
administrative de rang superiortjudeţ) Într-o perioadă
multianuală (l0 - 20 ani).
Suprafaţa totală a zonelor protejate ca % din suprafaţa
totală a unei regiuni.
Emisii de C02 pe cap de locuitor
Amprenta ecologică În hectare (toate suprafeţele de
pământ cultivate necesare pentru producerea de
produse şi servicii inclusiv necesare infrastructurii sau
neutralizării deşeuri/or) pe cap de locuitor.
Participarea sau desfăşurarea de activităţi în
conformitate cu 16 tratate şi acorduri internaţionale cu
privire la drepturile omului, ale naturii şi protecţiei
mediului.
PIB-ullocal din judeţ exprimat la momentul actual În
milioane RON preţuri curente.
Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare ca % din PIB.
Infrastructura de drumuri şi căi ferate (densitate-km
infrastructura/ 100 km').
Suprafaţa de teren agricol cultivată În sistem ecologic.

un scor (de la O la 10).

mediei celor 22 de indicatori.
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Exemplu: Indicator 1. Viaţa sănătoasă
Descriere:
durata preconizată de viaţă la naştere exprimată în ani sănătoşi
Formula:
F(x) = (X-20)/60*10
Valoarea cuprinsă între:
20:s x :s 80
Scorul oentru România:
Anul

Valoare(x)

Formula

Scorul

63,1

(63,1-20)/60xlO

7,2

2002

Pe baza acestor valori a fost elaborat un grafic "radar" şi analiza comparati vă la nivel naţionali VE,
prezentate mai jos:
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sursa:

http://www.insse.ro/cms/fiIes/IDDT%202012/index_IDDT.htm

La nivel regional (Regiunea de Nord Vest) , datele sunt prezentate în tabelul următor
Priorităţi

Media
celor 8
regiuni

Nord Est

Sud Est

Sud

Sud Vest

Vest

Nord Vest

1

Speranţa de Viaţă

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,6

8,6

2

Rata Sărăciei

4,6

2,0

3,4

3,4

2,4

7,2

5,8

6,1

5,5

8,0

5,6

4,1

6,6

6,3

5,3

6,2

4,6

5,0

6,7

7,5

3
4
5

Apă Potabilă
Suficientă
Servicii de
Salubritate
CoresE:Uflzătoare
Oportunităţi de
Educaţie

Centru

Bucureşti
- Ilfov

8,7

9,0

4,6

8,2

7,4

6,3

4,9

7,0

6,0

6,7

9,3

7,9

7,8

7,6

8,6

I

7,6

7,7

7,0

6

Egalitatea între Sexe

7,5

---

7,3

7,2

7,5

7,6

7,5

7,5

8,1

7

Calitatea Aerului

7,8

9,8

8,3

6,0

3,0

8,0

9,7

8,3

9,4

7,0

7,5

---

6,8

6,0

8,1

6,7

8,4

5,6

9

Calitatea Apelor de
SUl'rafaţă
Calitatea Solului

5,7

5,4

6,2

6,2

6,1

5,4

4,7

4,5

7,3

10

Buna Guvernare

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

11

Populaţia Ocupată

4,9

5,5

4,1

3,9

4,9

5,3

5,5

4,1

6,2

12

Creşterea Populaţiei

8,9

8,4

8,6

8,9

8,9

9,4

8,9

9,0

8,7

13

Distribuţia
Veniturilor

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

14

Datoria Publică

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8
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15
16

17

Reciclarea
Deşeurilor
Utilizarea Resurselor
Regenerabile de Apă
Consumul de
Energie din Surse
Regenerabi1e

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

9,4

9,6

8,4

9,1

9,5

9,3

9,9

9,7

---

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

18

Starea Pădurilor

6,1

5,3

5,3

4,6

4,1

7,6

5,0

10,0

6,6

19

Conservarea
Biodiversităţii

3,1

1,6

10,0

2,0

4,8

0,7

3,6

1,1

1,0

20

Emisiile de Gaze cu
Efect de Sera

5,9

8,1

6,7

6,6

0,4

3,5

8,3

5,8

7,8

21

Amprenta Ecologică

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

22

Cooperarea
Internaţională

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Corelarea dintre Index DO şi indicatorii de caracterizare a stării comunităţii poate asigura
cadrul de monitorizare şi evaluare a dezvoltării locale, condiţie necesară atât în procesul de
planificare cât şi, în mod special, ca promotor al unui proces decizional comunitar eficient utilizând
date şi argumente obiective nu dispute şi declaraţii emoţionale, subiective.
Creşterea capacităţii locale
În funcţie de alegerea modelului de cadru organizaţional şi de capacitatea organizaţiilor
implicate este posibil să fie necesare măsuri de creştere a capacităţii administrative locale de
revizuire şi aplicare a planurilor locale de dezvoltare. Pentru a putea aplica principiul "bulgărelui de
zăpadă", pot fi necesare aplicarea unor măsuri de instruire, asistenţă, mentorat, având ca scop
creşterea capacităţii locale de management al dezvoltării. În mod specific, aceste măsuri pot să
vizeze următoarele subdomenii:
Managementul elaborării proiectelor (identificarea proiectului, planificare, implementare,
evaluare);
Managementul proiectelor (iniţiere, planificare, implementare, monitorizare şi evaluare,
supervizare post implementare);
Management financiar (sisteme şi proceduri de contabilitate administrative şi a proiectelor,
venituri - cheltuieli, fundamentarea financiară a planurilor de investiţii, analiză cost - beneficiu,
raportare) ;
Metode participative de planificare a dezvoltării, dezvoltare comunitară;
Metode şi abilităţi de comunicare, facilitare comunitară;
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a sistemelor informatizate (programe specializate în
domeniul managementului de proiect).
În cadrul contractului, echipa de asistenţă a pregătit şi susţinut trei seminarii de instruire în
tematicile:
a) Termeni de referinţă ai procesului de planificare;
b) Analiza factorilor interesaţi (stakeholders analysis);
c) Metodologii participative de planificare a dezvoltării durabile.
Suporturile de curs (prezentări ppt) sunt anexate prezentului document în format electronic.
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Concluzii
Procesul de planificare a dezvoltării locale la nivelul VAT Tăşnad a fost demarat cu scopul
de atenuare a impactului închiderii activităţilor marilor agenţi economici din localitate şi de a stabili
un traseu în vederea atingerii unui grad de dezvoltare acceptat de întreaga comunitate locală.
Această etapă de planificare a avut un triplu scop:
Marcarea trecerii la o nouă etapa în evoluţia post-industrială a oraşului: de la atenuarea
impacturilor la regenerarea durabilă locală.
Trecerea de la un concept de dezvoltare sectorial axat pe vechea identitate socio - economică
industrial prelucrător - agrar, la un concept integrat de dezvoltare durabilă locală facilitând
orientarea proiectelor locale înspre noile şi impresionantele surse de finanţare comunitare (VE).
De evaluare şi întărire a capacităţii locale de planificare;
susţinerea "împutemicirii"
("empowerment") comunităţii. Prezentăm mai jos diferenţierile importante între planificarea
tradiţională şi cea bazată pe "ernpowerrnent":
Metode de planificare centralizate
bazate pe expertiză
aplicarea unui plan de acţiuni, a unor idei şi
soluţii definite o dată pentru totdeauna
concepţia conform căreia statul este singurul
responsabil de dezvoltare
procesele centralizate şi rigide de luarea
deciziilor
concepţia axată doar pe acţiunile ce trebuie
întreprinse
planificarea sectorială

Metode de planificare participative
bazate pe creşterea capacităţii locale
dezvoltarea unor sisteme flexibile care
să permită Îmbunătăţirea continuă a
gestionării problematicilor publice
responsabilizarea Întregii societăţi cu
privire la procesul dezvoltării locale
Împărtăşirea experienţelor, a bunelor
practici şi a soluţiilor de sncces
o viziune orientată spre rezultate şi
impactul măsurilor luate
planificarea de tip integrat

În virtutea acestor teme predefinite ale echipei de asistenţă tehnică, sugerăm beneficiarului:
dezvoltarea cadrului de cooperare local şi extern, dezvoltarea capitalului social al localităţii, pentru
facilitarea accesului la resurse.
Accesul la resursele financiare este un efect, nu o cauză a dezvoltării capacităţii comunităţii.
De aceasta "provocare" locala va depinde dacă etapa de planificare regională (2014 - 2020) va
rămâne tot o etapă de regenerare sau una reală de dezvoltare.
Pentru dezvoltarea capacităţii locale este necesară promovarea în cadrul întregii comunităţi a
unei noi atitudini pentru
"leadership" -ul formal şi informal autohton, care să înlocuiască
instrumentele perimate de conducere "comandă şi control" cu "facilitare, motivare, împuternicire".
O ultimă remarcă, în condiţiile evenimentelor globalizate pe care le trăim, abordarea
sistemică a planificării dezvoltării, analiza relaţiilor dintre comunitate şi exteriorul ei, trecerea prin
filtrul local decizional a "unităţii şi diversităţii" situaţiilor ce vor apărea este o sarcină constantă,
asumata apriori de către persoanele alese de către comunitate sa o reprezinte. Cu cât analiza şi
decizia va fi mai participati ve, cu atât şansele luării celei mai bune decizii sunt mai mari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
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