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REZUMAT

Strategia și Planul de Acțiuni pentru Dezvoltarea Durabilă a Orașului Tășnad, județul Satu Mare
este ca urmare a inițiativei ce aparține administrației publice locale și vine în contextul în care, la
nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea urbană durabilă integrată a devenit o prioritate. Astfel, perioada
de programare 2014-2020 aduce în prim plan o serie de instrumente financiare noi fata de perioada
2007 - 2013, adresate exclusiv dezvoltării urbane, precum:
 alocarea a 5% din resursele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) alocate
fiecărui Stat Membru pentru investiții în acțiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane
durabile integrate;
 realizarea unei platforme de dezvoltare urbană, alcătuită din 300 de orașe din Uniunea
Europeană, care vor menține un dialog permanent cu Comisia Europeană și vor contribui la
formularea de politici publice în domeniul dezvoltării urbane;
 acțiuni inovatoare în zonele urbane – cărora le vor fi alocate 0,2% din fondurile F.E.D.R. și care
vor sprijini proiecte urbane pilot, demonstrative și studii de interes european;
 un accent mai puternic pus pe dezvoltarea urbană la un nivel strategic – care presupune o
abordare integrată a utilizării fondurilor Cadrului Strategic Comun (C.S.C.) pentru dezvoltarea
durabilă a zonelor urbane.
Astfel, Programele Operaționale ale fiecărui Stat Membru vor stabili contribuția la abordarea integrată
a dezvoltării urbane, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane și vor lua în considerare nevoile
specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă cele mai expuse
riscului de discriminare sau excludere; instrumente îmbunătățite pentru realizarea de acțiuni strategice
– Investițiile Teritoriale Integrate (I.T.I.) – oferă un pachet de finanțare provenind de la mai multe axe
prioritare ale unuia sau mai multor programe de intervenții multidimensionale și intersectoriale. Acest
instrument permite finanțarea la o scara adecvată, așa cum e aceasta definită de către Statele Membre:
de la nivel de cartier sau sector, până la zone funcționale, cum ar fi regiunile urbane sau zonele
metropolitane, inclusiv zonele rurale învecinate; oportunități sporite privind abordarea provocărilor
urbane vizate de prioritățile de investiții – patru dintre obiectivele tematice din Strategia Europa 2020
conțin priorități de investiții specifice zonelor urbane.
Se recomanda ca orașele să combine acțiunile specifice subscrise acestor priorități și să promoveze
strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în mediul urban, să îmbunătățească mediul urban, să
promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum și incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice
și economice a zonelor urbane defavorizate.
Crearea de rețele – în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (C.T.E.), va fi sprijinită în
vederea partajării și dezvoltării de bune practici în materie de dezvoltare urbană.
Alaturi de acest context european favorabil dezvoltării urbane, trebuie să menționăm faptul că, orașul
poate beneficia de: finanțări guvernamentale prin programele finantate de la Bugetul de stat, in baza
prioritatilor stabilite prin strategii nationale si/sau programe sectoriale/ministerial; bugetul local- in
baza prioritatilor stabilite la nivel local.
Oricare ar fi sursa de finantare, administratia trebuie sa demonstreze capacitatea de a concepe și
implementa strategii care să reunească de o manieră coerentă investițiile prioritate din domeniul
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dezvoltării urbane, al infrastructurii de transport, al celei economice și sociale, astfel încât să genereze
efecte sinergice și un impact cât mai ridicat la nivelul municipiului si asupra cărora există un consens al
tuturor actorilor relevanți de la nivel local.
Cadrul socio – economic local al aplicării elaborarii strategiei de dezvoltare durabila urbana este
caracterizat de atenuarea indicatorilor de impact a slabei dezvoltări economice a localității:
- Lipsa locurilor de muncă - pentru un număr relativ mare de persoane va fi necesară identificarea
creării de locuri de muncă;
- Schimbări în economia locală - ca rezultat al regândirii dezvoltării locale zonale și județene,
preconizându-se un reviriment al economiei locale, mai ales în cazul antreprenorilor care depind de
terenuri sau de facilitățile oferite de infrastructura comunitară;
- Efort bugetar pe plan local - în ceea ce privește veniturile locale, se preconizează o scădere a
acestora datorită veniturilor mai mici din taxe. În ceea ce privește cheltuielile locale, se așteaptă
cheltuieli mai mari pentru, de exemplu, serviciile sociale și infrastructura fizică, ca obligație de a
asigura sustenabilitate diverselor investiții în context zonal și județean realizate din fonduri
extrabugetare, granturi/finanțări;
- Îmbunătățirea situației mediului și a sănătății publice reprezintă un impact pozitiv, cu condiția ca
investițiile economice, dar și standardele de dezvoltare în structurile agricole, productive să
respecte procedurile de protecția mediului, din prisma agriculturii bio-ecologice/tradiționale;
- Un impact indirect, dar important ar fi riscul excluderii sociale - șomajul și condițiile neadecvate
de trai pot duce la excludere socială;
indicatori care au generat orientarea procesului de planificare strategică inspre o etapă de “regenerare”
locală, abordată integrat din perspectiva conceptului de dezvoltare durabilă urbana locala.
Începând cu al doilea război mondial, noţiunea de dezvoltare devine un concept larg utilizat în
diverse contexte ale modernizării. Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune
metode de a realiza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile locale constă în satisfacerea
necesităţilor pe care cetăţenii le percep şi în soluţionarea problemelor care le afectează direct sau
indirect viaţa. Ca atare, dacă prin definiţie dezvoltarea durabilă este aceea care face legătura între
generaţii înseamnă că generaţiile de azi vor hotărî viitorul celor ce urmează, iar ceea ce doresc oamenii
pentru urmaşii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor şi mai ales cu acceptul
lor.
Strategia conține patru capitole tipice unei lucrări de planificare strategică.
Primul capitol conține prezentarea cadrului general al desfășurării lucrării, o prezentare a
conceptului și principiilor dezvoltării durabile locale, un mic dicționar al termenilor de referință uzuali
în planificare pentru a facilita lectura documentului, dar și pentru a-l transforma într-un instrument de
instruire, în special pentru persoanele implicate în decizia locală cu privire la dezvoltare și prezentarea
elementelor metodologice aplicate de către echipa de asistență tehnică.
Al doilea capitol este dedicat unei prezentări sintetice, în limita datelor avute la dispoziție,
urmărind evaluarea stării resurselor locale: naturale, fizice, umane, sociale și financiare, fiecare dintre
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aceste evaluări finalizându-se cu o analiză SWOT a Orașului Tășnad în scopul definirii unui profil
comunitar.
Procesului de planificare strategică și operațională (Planul de Acțiuni) i-a fost alocat întreg
capitolul trei al lucrării prezentând modul de identificare și descriind elementele de planificare
strategică (viziune, axe de dezvoltare, obiective, măsuri) și operaționale (acțiuni, proiecte).
În condițiile insuficienței veniturilor la bugetul local, (dispariția unor agenți economici de
amploare, pierderea de locuri de muncă, investitii dierecte in zona etc.) raportat la nevoile de
satisfacere a gradului de dezvoltare echilibrată, evidențiază faptul că sumele necesare si estimate prin
prezenta strategie nu se regăsesc în bugetul existent la nivel local. Din acest motiv, trebuiesc
identificate surse de finanțare în afara comunității, la nivel județean – regional – național –
internațional, în condițiile în care multe proiecte/investiții depășesc raza administrativă locală, fiind
proiecte de cooperare zonală și județeană cu implicații și asupra costurilor recurente de întreținere și
mentenanță. Deși Planul de Acțiuni acoperă perioada de planificare regională 2014 – 2020, multe din
acțiunile/proiectele cuprinse vor continua după această perioadă, vizând orizontul viziunii Strategiei de
dezvoltare durabilă a României 2030. Strategia de dezvoltare a Orașului Tășnad este în corelație cu
Planul de Dezvoltare Regională “Transilvania de Nord” 2014 – 2020, Planul Național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, Planuri de dezvoltare sectoriale pentru perioada 2014 – 2020, și de ce nu Strategia
Europa 2020 - strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.
În ultimul capitol sunt prezentate câteva posibilități de organizare și administrare a etapei de
implementare a documentelor de planificare strategică locală. În cazul “Orașului Tășnad”, similar
multor comunități afectate de restructurări și regândiri în gestionarea procesului de dezvoltare, sunt
necesare intervenții și susținere atât la nivel local, (de responsabilizare locală) cât și la nivele superioare
(de responsabilitate a factorilor decizionali și/sau parteneri ai dezvoltării locale).
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O caracteristică relevantă a oricărei comunităţi este susţinută de gradul de diferenţiere în
cadrul procesului de dezvoltare comunitară. Astfel, existenţa caracteristicilor specifice de difenţiere
pot contribui la evidenţierea precisă a elementelor strategice a respectivei comunităţi.
Procesul de planificare strategică, în mod general, vizează definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunităţii pe termen scurt, mediu si lung. Importanţa acestui proces reiese din însăși
definiţia conceptului de planificare strategică care poate fi definită drept un proces/instrument de
management care permite unei organizaţii să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a
resurselor sale cu misiunea și viziunea sa.
Strategia este, prin urmare, o perspectivă, o poziţie, un plan, un model. Strategia este o punte
între politică, pe de o parte, si tactică – sau acţiunile concrete, pe de altă parte. Planificarea
strategică este o activitate de management, de organizare și de decizie. Așadar, strategia înseamnă
direcţia și obiectivul pe termen lung al organizaţiei, care are menirea de a asigura avantaje
competitive organizaţiei, configurând resursele pe care contează, într-un mediu extreme de versatil
spre a realiza obiectivul pentru care organizaţia a fost creată potrivit așteptărilor.
Strategiile sunt baza elaborării politicilor organizaţionale. Strategia înseamnă o decizie (sau
succesiuni de decizii) luată pe baza unei evaluări anterioare a situaţiei actuale a unei organizaţii
pentru a îndeplini obiectivele stabilite de managementul organizaţiei, utilizând mijloacele pe care
organizaţia le are la dispoziţie. În acest context, este clar că pre-condiţia necesară pentru formularea
unei strategii este înţelegerea clară și largă a rezultatelor ce trebuie obţinute.
Planificarea strategică ajută instituţia să-și creioneze un profil strategic care poate influenţa
viitorul comunităţii. Pentru ca planificarea strategică să se apropie de verosimilitate, chiar mai
mult să se concretizeze, este necesară existenţa credinţei că anumite aspecte ale viitorului pot fi
influenţate și schimbate prin ceea ce facem în prezent. Fiecare tip de comunitate, rurală sau urbană,
trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare.
Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata
oportunităţi și se consumă iraţional resurse preţioase.
Proiectele și programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintrun cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic. Această coordonare strategică
trebuie să urmeze un demers ciclic conform detaliilor planurilor naţionale de dezvoltare.
Proiectul de planificare strategică reprezintă un demers ambiţios si dificil, dar extrem de
necesar. El este construit pe o metodologie riguroasă, bazată pe experienţa internaţională și
intenţionează să reunească eforturile mai multor persoane și organizaţii interesate, urmărind atât o
finalitate managerială cât și una de implicare a comunităţii în luarea marilor decizii care o privesc.
Planificarea strategică poate fi și un instrument de dialog cu diverși factori de interes cu care
instituţia noastră intră în contact. Astfel, aceasta facilitează: informarea asupra priorităţilor, o
înţelegere comună privind perspectivele de dezvoltare și priorităţile de adoptat, dezvoltarea unor
parteneriate în urma analizei competenţelor și nevoilor instituţiei.
Planificarea strategică permite: anticiprea schimbărilor în mediul exterior, identificarea
ameninţărilor și oportunităţilor care există în jurul instituţiei, dezvoltarea unor strategii care să
folosească oportunităţile, clarificarea resurselor care se pot folosi și identificarea unor acţiuni ce
trebuie întreprinse.
Așadar, putem concluziona că strategia înseamnă o decizie (sau succesiuni de decizii) luată
pe baza unei evaluări anterioare a situaţiei actuale a unei organizaţii pentru a îndeplini obiectivele
stabilite de managementul organizaţiei, utilizând mijloacele pe care organizaţia le are la dispoziţie.
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În acest context, este clar că pre-condiţia necesară pentru formularea unei strategii este înţelegerea
clară și largă a rezultatelor ce trebuie obţinute.
« Strategia de Dezvoltare Durabilă și Planul de Acțiuni ale Orașului Tășnad, județul Satu
Mare » este un document de planificare a dezvoltării unei comunități aflate în plin proces de
transformare de la un profil socio – economic specific industrial cu predominanță agricolă la un
profil comunitar încadrat în direcțiile de dezvoltare : județene «Strategia de dezvoltare a Județului
Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 », regionale (Planul de Dezvoltare a Regiunii de Nord Vest,
pentru perioada 2014 – 2020, Transilvania de Nord 2020) și naționale (Cadrul Strategic de
dezvoltare a României 2014 – 2020, Strategia de dezvoltare durabilă a României 2013 - 2030), în
largul context al dezvoltării integrate la un nivel european.
În acest context strategic, orașul Tășnad, a cărui dezvoltare istorică s-a bazat pe industria
prelucrătoare ca resursă tradițională, a făcut față impactului creat de restructurarea profunda a unora
din cele mai importante unități industriale din zona industrială Carei – Satu Mare: fostele uzine de
mașini și utilaje industriale UNIO SA, SOMETA SA si cea prelucratoare a lemnului
VICTORIAMOB SA etc. și să-și definească căile de schimbare a identității sale socio economice,
asigurând regenerarea comunitară și crearea premiselor unei dezvoltări durabile.
În accepțiunea acestui document «dezvoltarea locală durabilă » reprezintă o dezvoltare continuă și
echilibrată bazată pe creștere economică, echitate socială și protecția mediului natural, promovând
identitatea culturală locală susținută de o administrare planificată, eficientă a resurselor locale, în
folosul și cu participarea comunității (dezvoltarea instituțională a comunității).
Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă și a planului de acțiuni locale se încadrează întro serie de evenimente pe plan local, județean și regional care au facilitat și creat o atitudine publică
favorabilă schimbării la nivel individual, de grup, instituțional și comunitar. Aceste evenimente sunt
legate de:
În perioada 2012 – 2013, Actualizarea strategiei de dezvoltare a județului Satu Mare
realizată în contextul pregătirii unui nou ciclu strategic și de programare a fondurilor europene
pentru perioada 2014 – 2020, strategia de dezvoltare turistică transfrontalieră Satu Mare – zona
Transcarpathia, perioada 2007 – 2009, strategia de marketing regional a județului Satu Mare pentru
perioada 2013 – 2020 elaborată în cadrul proiectului cu titlul „Mijloace de poziţionare economică
pentru atragerea investitorilor în judeţele Szabolcs – Szatmár - Bereg şi Satu Mare REGIOMarketing” finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
România.
Corelat cu aceste evenimente, în 2014 a fost ratificat Acordul de parteneriat dintre Guvernul
României și Uniunea Europeană pentru noua etapă de programare financiară a instrumentelor
structurale, etapa 2014 – 2020.
În anul 2011, prin participarea la înființarea Asociaţia Grup de Acțiune Locală Sud – Vest
Satu - Mare, din care orașul Tășnad face parte ca membru fondator, dar și a studiului: “ANALIZĂ
ŞI DIAGNOSTIC PRIVIND POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE AGRO-TURISTICĂ A
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TERITORIULUI GAL SUD-VEST SATU MARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI
DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, elaborat de Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj Napoca în anul
2014. Acest studiu creează cadrul tehnic al proiectelor de dezvoltare a comunităților aparținătoare
GAL în valorificarea potențialului agoturistic și a tipurilor de turism din zona GAL Sud Vest Satu
Mare.
În aceste condiții, strategia de dezvoltare durabilă locală și-a propus definirea direcțiilor de
dezvoltare specifice orașului Tășnad și concentrarea tuturor resurselor interne și externe pentru
atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite în mod participativ, în cadrul dezvoltării zonale a
microregiunii ca entitate coordonatoare de UTP (Unitate de Planificare Teritorială), a dezvoltării
microregionale, județeana și regionala.
Nu în ultimul rând, strategia și planul de acțiuni pentru dezvoltarea durabilă a orașului
Tășnad se constituie într-un instrument de accesare a surselor de finanțare active pe termen lung
(2014 – 2020, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene si nu numai).
Ca un ultim reper al planificării integrate a dezvoltării locale, în 12 decembrie 2008, a fost
lansată oficial de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, documentul strategic național:
“Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României/ Orizonturi 2013 – 2020 - 2030”.
Acest document confirmă că Politicile publice, care se elaborează pe această bază, urmăresc
restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, între dezvoltarea economică și
integritatea mediului natural în forme întelese și acceptate de societate. Pentru România, ca stat
membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabila nu este una dintre opțiunile posibile, ci singura
perspectivă rațională a devenirii naționale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de
dezvoltare prin confluența factorilor economici, sociali și de mediu.
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Dezvoltare durabilă (integrată)
Concept și definiție
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat
valențe politice precise în contextul globalizării.
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluțiile economice și sociale ale statelor
lumii și ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecințele activității umane asupra
cadrului natural s-a facut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creșterii
(Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluția a cinci parametri (creșterea
populației, impactul industrializării, efectele poluării, producția de alimente și tendințele de epuizare
a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu
poate fi susținut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om și mediul natural a intrat în preocupările comunității
internaționale începând cu prima Conferință a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) și s-a
concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul
acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland și intitulat Viitorul nostru comun a oferit
prima definiție acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile
generației actuale fără a compromite șansele viitoarelor generații de a-și satisface propriile nevoi”.
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor
politici și decizionali, în care protecția mediului și creșterea economică pe termen lung sunt
considerate complementare și reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune
politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferința Mondială pentru Mediu și
Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU și
adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) și la Conferința Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de
la Johannesburg (2002). S-au conturat astfel programe concrete de acțiune la nivel global și local
(Agenda 21 Locală) conform dictonului „sa gândim global și să acționăm local”.
În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenții internaționale care stabilesc
obligații precise din partea statelor și termene stricte de implementare privind schimbările climatice,
conservarea biodiversității, protejarea fondului forestier și a zonelor umede, limitarea folosirii
anumitor produse chimice, accesul la informații privind starea mediului și altele, care conturează un
spațiu juridic internațional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării durabile.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizația umană este un
subsistem al ecosferei dependent de fluxurile de materie și energie din cadrul acesteia, de
stabilitatea și capacitatea ei de autoreglare.
Definiție - „acea dezvoltare ce răspunde nevoilor prezentului fără a compromite
capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor”1

1

Raportul Brundtland, 1987, reafirmat in cadrul Summitului Pamantului de la Rio, 1992 (Conferinţa Naţiunilor Unite privind
Mediul şi Dezvoltarea, 1992 desfăşurată la Rio de Janeiro (Brazilia), în cadrul căreia au fost stabilite principiile Agendei 21. Aceasta
se doreşte a fi un ghid de aplicare a dezvoltării durabile pentru secolul 21, o dezvoltare ce se cere aplicată la nivel naţional, regional
şi local).
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Conceptul dezvoltării durabile
presupune
asigurarea
unei
dezvoltări continue, constante,
bazată pe pilonii strategici: a)
creștere economică; b) echitate
socială; c) un mediu înconjurător
sănătos; la care în ultimii ani s-au
adăugat dimensiunile: d) identității
culturale
și
e)
dezvoltării
instituționale sau a parteneriatului
pentru dezvoltare durabilă.

Ca abordare practică, conceptul de dezvoltare durabilă presupune abordarea integrată (din
punct de vedere economic, social, mediu, cultural și instituțional) a proiectelor de dezvoltare locală,
participative (implicarea beneficiarilor, cetățenilor în întregul proces de planificare - aplicare a
proiectelor), iar literal, susținerea în timp a proiectelor de dezvoltare locală.
Abordarea durabilă a dezvoltării orașului se referă la maximalizarea valorii adăugate a
produselor, serviciilor create în/de către comunitate prin obținerea efectului sinergic al:
- Creșterii competitivității economice (tehnologice, dar în special al creșterii profesionalizării și
atitudinii resursei umane active pe piața forței de muncă);
- Echitații sociale (implicând atât responsabilitatea socială a factorilor de decizie/autorități
administrative și sectoriale, precum și a cetățenilor corporatiști, mediul de afaceri, cât și
responsabilizarea beneficiarilor investițiilor, serviciilor și ajutoarelor sociale furnizate de
comunitate);
- Conservării și protecției mediului înconjurător (proces bazat pe crearea conștiinței comunitare
ecologice și pe sisteme integrate de management);
- Identității culturale locale (inclusiv prin crearea și promovarea mărcilor comunitare);
- Dezvoltării instituționale (așa numita “bună guvernare”, ceea ce implică construcția cadrului de
cooperare intra și inter sectorial/administrativ, parteneriate public – private, metode participative
de elaborare și aplicare a politicilor de dezvoltare locală).
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul
1997 prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la
Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare 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 revizuire a Strategiei, publicând în
luna februarie o evaluare critică a progreselor înregistrate după 2001 care punctează și o serie de
direcții de acțiune de urmat în continuare. Documentul a evidențiat și unele tendințe nesustenabile,
cu efecte negative asupra mediului înconjurător, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii
Europene, respectiv schimbările climatice, amenințările la adresa sănătății publice, sărăcia și
excluziunea socială, epuizarea resurselor naturale și erodarea biodiversității. Ca urmare a
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identificării acestor probleme, în iunie 2005, șefii de state și guverne ai țărilor Uniunii Europene au
adoptat o Declarație privind liniile directoare ale dezvoltării durabile, care încorporează Agenda de
la Lisabona, revizuită, pentru creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă drept o
componentă esențială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile.
După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere
de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de
Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică
unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru
generațiile prezente și viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze și să
folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al
economiei în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naționale a
României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona și se dorește a fi un catalizator pentru
cei ce elaborează politici publice și pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului în
societatea europeană și, respectiv, în societatea românească și implicării active a factorilor
decizionali, publici și privați, precum și a cetățenilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea
obiectivelor dezvoltării durabile.
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene și statelor sale
membre, implicând toate componentele instituționale la nivel comunitar și național.
Este subliniată, de asemenea, importanța unei strânse conlucrări cu societatea civilă,
partenerii sociali, comunitățile locale și cetățenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
- Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul
negativ asupra mediului;
- Echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale,
egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel;
- Prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru
asigurarea unor standarde de viață ridicate și a unor locuri de muncă abundente și bine plătite;
- Îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor democratice
în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării durabile
pretutindeni în lume.
Pentru a asigura integrarea și corelarea echilibrată a componentelor economice, ecologice și
socio-culturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează următoarele principii directoare:
- Promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului;
- Solidaritatea în interiorul generațiilor și între generații;
- Cultivarea unei societățăi deschise și democratice;
- Informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional;
- Implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali;
- Coerența politicilor și calitatea guvernării la nivel local, regional, național și global;
- Integrarea politicilor economice, sociale și de mediu prin evaluări de impact și consultarea
factorilor interesați;
- Utilizarea cunoștințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice și investiționale;
- Aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor științifice incerte;
- Aplicarea principiului “poluatorul plătește”
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Dezvoltarea Durabila in Romania
În anul 1997, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Guvernului
Marii Britanii, Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) a coordonat elaborarea de
către societatea civilă a primei versiuni a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a
României. Documentul a fost adoptat de Guvernului României, prin HG 305 din 15.04.1999.
Începând cu anul 2000, CNDD, ca agenţie de execuţie a PNUD, Capacity 21 şi cu sprijinul
Guvernelor Marii Britanii și Canadei, a trecut la implementarea Agendei Locale 21 pentru nouă
oraşe din România: Baia Mare, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Ploieşti, Râmnicu
Vâlcea şi Târgu Mureş, numite în acest proces "oraşe pilot".
Fiind consecventă în procesul de promovare şi implementare a Dezvoltării Durabile început
în 1997, România a organizat în anul 2001 "Conferinţa de Evaluare a procesului Rio+10 pentru
Țările 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 rezultat două
documente programatice, în vederea coordonării acţiunilor comune în domeniul dezvoltării durabile
în regiunea Central şi Est Europeană.
La finele anului 2008 documentul final al Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a fost
lansat, marcând practic sfârșitul unui ciclu de revizuire a versiunii din 1999 și stabilind noi
orizonturi de planificare: 2013 – 2020 – 2030. Proiectul de revizuire a Strategiei Naționale pentru
Dezvoltare Durabilă a fost coordonat de catre Guvernul României, Ministerul Mediului și
Dezvoltării Durabile și în mod tradițional de către Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă cu
sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Definirea termeni de referinta in domeniul planificarii dezvoltarii durabile locale
Conceptul de dezvoltare și de planificare a dezvoltării utilizează termeni dificil de asimilat
de beneficiarii asistenței de consultanță: organizații, instituții, comunități.
Pe de altă parte, volumul bibliografic imens, acordat în rețelele de comunicare electronică a
specialiștilor în diverse componente a dezvoltării, propune mai multe definiții pentru acești termeni.
În tabelul următor încercăm să prezentăm definițiile luate în considerare pentru elaborarea
acestui document:
Comunitate: Un grup organizat de persoane cu caracteristici comune: geografice,
profesionale, culturale, istorice, rasiale, religioase și cu similarități socio –
economice. Comunitatea poate fi definită prin localizare, rasă, etnie, vârstă,
ocupație, interese comune în probleme, obiective specifice sau alte beneficii
comune.
Comunitate locală: include și identitatea administrativă (satul, comuna, oraș, etc)
Dezvoltare: evoluție, progres. Procesul de îmbunătățire, creștere, expansiune sau clarificare
(sens, mers al lucrurilor).
Economica are ca scop primar stimularea economiei locale, diversificarea oportunităților
de ocupare a forței de muncă, încurajarea stabilirii și dezvoltării comerțului,
serviciilor și industriei, sau oricărei alte forme de angrenare a creșterii
economice a unei comunități.
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Sociala are ca obiectiv final îmbunătățirea standardelor de viață și a nivelului de trai a
persoanelor, a grupurilor sociale, a comunității, a societății în ansamblul ei.
Comunitara urmărește dezvoltarea relațiilor între indivizi, grupuri, organizații și instituții
într-o comunitate, construcția structurilor/ rețelelor comunitare care pot să
asigure cadrul comun de acțiune pentru obținerea beneficiilor comune și
implicarea acestora în procesul decizional al dezvoltării.
Planificare: proces cognitiv individual, de grup sau comunitar, de analiză și decizie asupra
căilor de acțiune în cazul apariției unui eveniment sau pentru atingerea unor
obiective.
tip expert: realizată de un grup de experţi în domeniul planificării strategice a dezvoltării,
utilizată în general atunci când strategia este cerută din exterior
tip consultativ: implicând un grup restrâns de “stakeholders”
tip participativ: cu participarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii, demers care cere
timp, dar care este şi cel mai recomandat pentru a avea susţinerea întregii
comunităţi şi pentru o viziune cât mai realistă a viitorului acceptat de toţi.
“stakeholders” persoane fizice sau juridice afectate de o anumită activitate/ acțiune/ decizie și/
factori interesați sau care pot influența acele activități/ acțiuni/ decizii.
persoane implicate Pot fi: indivizi, grupuri, comunități, organizații sau instituții.
Planificare procesul de determinare a obiectivelor de dezvoltare a comunității pe termen
strategică: lung și definirea căilor de atingere a acestora.
Strategie: un cadru de acțiune care stabilește căile și procedurile de atingere a unor
obiective predefinite care poate fi suspus monitorizării, evaluării și modificării.
Trasează calea de la situația actuală la situația dorită.
Viziune: o imagine concretă a unui posibil viitor (în general peste 10 ani) pe care
comunitatea dorește să-l creeze, asigurând bazele elaborării strategiei și
stabilirii obiectivelor dezvoltării.
Obiective: oferă direcții și ținte finale înspre care sunt direcționate eforturile și resursele.
Au caracteristici “SMART”: specifice (S = specific); măsurabile (M =
mesurable); pot fi atinse (A = attainable); relevante (R = relevant); înscrise în
timp (T = temporal).
Plan de Acțiuni: un plan detaliat pe termen scurt și mediu care descrie acțiunile și pașii necesari
aplicării planului strategic. Conține: responsabilitatea asumării sarcinilor,
calendarul desfășurării acțiunilor, resursele alocate, metodele de monitorizare
și evaluare.
Acțiuni/ proiecte: desfășurarea temporară a unui set de activități care să ducă la livrarea unui
serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace și resurse predefinite.

Metodologia aplicată
Pentru elaborarea prezentului document au fost aplicate metode de tip expert în identificarea
indicatorilor de stare ai comunității, metode consultative în definirea obiectivelor de dezvoltare
locală și nu în ultimul rând metode participative în identificarea acțiunilor/ proiectelor de dezvoltare
locală și prioritizarea acestora.
Procesul elaborării strategiei și a planului de acțiuni pentru dezvoltarea durabilă locală s-a
desfășurat pe mai multe etape :
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Etapa I – de PRE-PLANIFICARE - având ca scop creșterea capacității locale, se referă la
facilitarea construirii structurii comunitare de planificare și implementare a dezvoltării durabile
locale. Echipa proiectului consideră că această etapă este definitorie și condiționează succesul
aplicării documentelor de planificare la nivel local.
Subetapele parcurse au fost:
I.1. Analizele cantitative și calitative a persoanelor implicate (stakeholders) – definirea persoanelor
implicate/ factorilor interesați în planificarea dezvoltării durabile locale;
I.2. Mobilizarea partenerilor sociali locali, prin informare, consultarea lor și implicarea acestora prin
facilitarea accesului la decizia locală;
I.3. Elaborarea planului de activități comune pentru elaborarea strategiei și a planului de acțiuni
pentru dezvoltarea durabilă locală;
I.4. Planul de formalizare și dezvoltare a structurii comunitare pentru elaborarea și aplicarea
documentelor de planificare.
Etapa II – de definire:
a) a Profilului Comunității - crearea unei imagini integrate a stărilor sociale, economice și de
mediu a comunității locale și identificarea specificului local, definirea identității sale;
b) a Analizei de Resurse locale / Studiul de potențial local – identificarea și definirea cantitativă
și calitativă a resurselor locale.
Subetapele, în acest caz, au fost:
II.1. Stabilirea structurii, a subcapitolelor studiului – definirea domeniilor de analiză;
II.2. Proiectarea setului de indicatori de monitorizare/ evaluare locali și corelarea acestor indicatori
identificați cu indicatori existenți (statistici) în bazele de date instituționale;
II.3. Colectarea datelor, studiilor (cantitative), observațiilor, opiniilor participanților în procesul
planificării (calitative) și completarea bazei de date pentru analiza profilului comunitar.
Notă : Una dintre cele mai dificile sarcini ale experților în planificare este colectarea datelor din
surse oficiale (instituții publice). Dorim doar să atragem atenția asupra faptului că în lipsa unui
sistem de monitorizare și evaluare integrat (indicatori cantitativi și calitativi colectați periodic din
surse oficiale) care să ne permită relevarea stării unei localități din punct de vedere economic –
social - de mediu, procesul de planificare rămâne un exercițiu de aproximări calitative cu implicații
directe asupra realismului țintelor de dezvoltare stabilite. În cazul procesului de planificare, am
încercat să reducem gradul de aproximare prin discuții cu specialisti pe domenii specifice, iar din
punct de vedere statistic, în lipsa datelor oficiale, am făcut trimiteri la datele recensămintelor (cel
al populației și locuințelor și cel agricol) din anul 2011 si 2010, ca documente de referință.
Etapa III – de PLANIFICARE, de elaborare propriu - zisă a strategiei de dezvoltare socio
– economică locală prin :
III.1. Analiza diagnostic (SWOT) pe tipuri de resurse/ sectoare, domenii de dezvoltare ;
III.2. Identificare a sectoarelor prioritare de dezvoltare (strategice și transversale) ;
III.3. Definirea viziunii de dezvoltare locală ;
III.4. Definirea obiectivului general al dezvoltării și a obiectivelor specifice, respectiv a măsurilor
acompaniatoare pentru fiecare dintre sectoarele prioritare de dezvoltare locală ;
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III.5. Identificarea acțiunilor, proiectelor locale și prioritizarea lor pe baza unor principii și criterii
asumate de comunitate ;
III.6. Proiectarea sistemului de monitorizare și evaluare a aplicării strategiei în comunitate ;
III.7. Proiectarea aranjamentelor instituționale, necesare implementării (aplicării) strategiei locale.
Etapa IV – de DEZBATERE și ASUMARE PUBLICĂ a documentelor finale.
Această etapă inițială, prin prezentarea în luna aprilie în cadrul Consiliului Local, a Planului
strategic de dezvoltare durabilă, va continua după predarea documentului, către beneficiar, Primăria
Orașului Tășnad.
Modul de valorificare, aplicare a acestui document va depinde de gradul de reponsabilitate și
responsabilizare a nivelelor comunitare de acțiune: cel decizional, politico – strategic (Consiliul
Local Tășnad), cel tehnico – tactic (Primăria Orașului Tășnad și partenerii locali ai dezvoltării) și
cel operațional (cetățeni și formele lor de asociere) și de gradul de cooperare pe orizontală și
verticală, dezvoltarea capitalului social al comunității.
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Studiul de potențial local – Analiza de resurse
Etapa importantă în planificarea dezvoltării durabile, analiza de resurse (sau studiul de
potențial local) își propune identificarea și analizarea celor 5 tipuri de resurse locale: naturale,
fizice, umane, sociale și financiare. Această analiză stă la baza stabilirii obiectivelor de dezvoltare,
asigurând un raport echilibrat între așteptările comunității și realitate/ posibilități, precum și
identificarea domeniilor de nișă în care comunitatea beneficiază de potențiale avantaje competitive.
Din acest motiv, vom prezenta o analiză SWOT2 în finalul fiecărui subcapitol dedicat
analizei resursei specifice.
Analiza resurselor naturale
Patrimoniul natural, sursa tradițională a dezvoltării locale, evaluarea lui cantitativă și calitativă
reprezintă scopul acestui capitol. Vom încerca, pe baza datelor obținute, să descriem elementele
patrimoniul natural local care pot constitui o bază a regenerării durabile locale.
Localizarea orașului și aspecte administrative :
Orașul Tășnad este localizat în Regiunea de
Dezvoltare Nord Vest a României, având ca vecinătăți
orașe precum Carei (26 km), Marghita (25,3 km), Şimleu
Silvaniei (45 km), Ardud (37,3 km), Valea lui Mihai (47,0
km), Satu Mare (60 km), Săcueni (46,2 km), Cehu Silvaniei
(58,4 km), Zalău (58,2 km). Orașul Tășnad este a patra
localitate urbană a județului, după Satu Mare, Carei și
Negrești, fiind situat la 60 km de reședinta județului Satu
Mare și la 26 km de municipiul Carei.
Cele 5 sate aparținătoare : Blaja, Cig, Sarauad, Rațiu
și Valea Morii fac parte din categoria satelor mici și medii
cu o populație între 39 locuitori - Rațiu și 1052 locuitori Sarauad. Începand cu anul 2013, orașul Tășnad este
membru fondator al Asociației Intercomunitare Sistem
Urban Satu Mare (Zona Metropolitană Satu Mare),
constituită din unităţile administrativ teritoriale organizate
potrivit Legii nr. 2/1968, reprezentate de primari în baza art.
11 şi 12 din legea 215/2001:
Municipiul Satu Mare, Oraș Carei, Oraș Livada,
Oraș Ardud, Comunele Foieni, Breveni, Camin, Moftin,
Craidorolț, Cehal, Terebești, Doba, Socond, Beltiug, Viile Satu Mare, Păulești, Culciu, Valea
2

Analiza SWOT - metoda de investigare a mediului in care vor avea loc procesul asteptat al regenerarii locale ; aceasta
releva o imagine a mediului proiectului/ organizatiei/ comunitatii: a) intern (in cadrul mediului studiat) prin Puncte Tari/
Avantajele competitive = Strenghts si Puncte Slabe/ Slabiciuni / Dezavantaje competitive = Weaknesses si b) a celui
extern (in afara mediului studiat) prin Oportunitati/ Posibilitati = Opportunities si Amenintari/ Pericole = Threats.
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Vinului, Dorolț, Agriș, Micula, Lazuri, Odoreu, Apa, Orașu Nou, Racșa, Gherța Mică, Turț,
Mediesu Aurit, Vama.
În conformitate cu statutul propriu, asocierea are ca obiectiv echilibrarea şi dezvoltarea
aspectelor de natură spaţială, economică, socială, culturală şi de mediu precizate în PATZ Sistemul Urban Satu Mare, pentru:
a) Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor dintre localităţi, în condiţiile
indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea a 4 – a, reţeaua de localităţi, anexa 2 şi 4;
b) Crearea unui pol de concentrare economică şi de sprijin în atragerea de investiţii şi de localizare
a întreprinderilor în jurul municipiului Satu Mare, pentru dezvoltarea continuă a unui bazin de
locuri de muncă în această zonă şi pentru menţinerea populaţiei din zonele rurale periurbane prin
investiţii în obiective economice şi în infrastructura locală.
Constituirea acestei asociaţii a avut drept cauză acutizarea fenomenelor economice şi sociale
ce decurg din declinul activităţilor industriale prelucratoare si constructoare de masini, principalul
suport economic până în prezent.
Astfel, constituirea asociaţiei s-a făcut cu scopul realizării unei cooperări eficiente între
comunităţile locale din zonă şi alţi actori implicaţi în procesele de dezvoltare economică, socială,
teritorială în vederea realizării obiectivului comun: dezvoltarea turismului şi creşterea nivelului de
trai a populaţiei din zonă.
Fig. nr. 1 Poziţionarea geografică a oraşului Tăşnad şi
relaţiile
teritoriale
(sursa:
http://www.galsudvestsatumare.ro/sites/default/files/foto/po
zitionare_geografica.jpg)

Totodată, Orașul Tășnad, UAT Tășnad, este
membru fondator în cadrul Asociației Grup
Local de Acțiune Satu Mare Sud Vest.
Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest
Satu Mare reunește 100 de membrii din care
19 sunt Unități administrativ - teritoriale, 3
Instituții publice, 46 sunt parteneri privați
(reprezentanți ai unori societăți comerciale,
întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și societăți cooperative), iar 32 de membri
reprezintă sectorul civil (ONG-uri, asociații sportive, unități de cult).
Repere istorice
Teritoriul administrativ Tășnad are în componența sa un oraș (Tășnad) și cinci localități
rurale: Blaja, Cig, Ratiu, Sarauad, Valea Morii și are o suprafata de 9660 ha.
Localitățile rurale au fost atestate din cele mai vechi timpuri în această zonă colinară a
județului, asfel: Satul Blaja apare în documente medievale din 1454; Satul Cig apare în documente
medievale între anii 1205-1235 sub denumirea de Chug; Satul Sarauad este atestat documentar în
anul 1279 și apare sub denumirea de Zarvard; Satul Valea Morii a fost înființat în secolul XVIII pe
lângă moara Banffy; Satul Ratiu a fost înființat în anul 1950.
Primul document despre localitatea Tășnad datează din 6 mai 1240 fiind emis la curtea
regelui Bela al Ungariei, potrivit caruia "localitatea Tășnad din comitatul Solnoc a fost o moșie
episcopală" (Documente privind Istoria României C. Transilvania vol. I document 283, pag. 328).
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În același document se precizează că "Tășnadul a cunoscut dușmănoasa prigoană a tătarilor
ajungând o așezare cu mare lipsă a locuitorilor". Ca urmare, în 1282 regele Ladislau acorda
privilegii deosebite pentru "vila Tășnad".
Datorită poziției sale geografice deosebit de favorabila, la intersecția unor drumuri circulate
și importante pentru acea vreme, localitatea devine târg, iar pentru 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, fie de piatră").
Existenta cetății de piatră în Tășnad este consemnată în 1570 în tratatul încheiat la Speyer
între împăratul Maximilian și Ioan Sigismund, voievod al Transilvaniei.
În secolele XV-XVII, invaziile, războaiele, bolile au afectat greu așezarea, localitatea fiind
de 3 ori prădată și populația masacrată.
În anul 1689, parohul român și cel reformat din Tășnad se adresează lui Apafi Mihaly pentru
a îndepărta conducerea turcească și apoi pe hanul tătarilor.
În anii 1709 și 1739 localitatea a fost bântuită de holeră.
Eliberată de sub stăpânirea turcească de către Gheorghe Rakoczi, localitatea lipsită de
populație a fost repopulată în anii 1757 și 1758 cu coloniști șvabi din zona Schwartzwald. Datorită
lor, localitatea este consemnată în anul 1808 sub denumirea Tuschnad, revenind la denumirea de
Tășnad în anul 1854.
În anul 1875, localitatea trece din forma de oraș în cea de comună, ca urmare a cererii
administrației locale, din cauza taxelor mari aplicate locuitorilor. După Unirea Transilvaniei cu
România din 1918, se instituie în Tășnad administrația românească, care cunoaște o intensă
dezvoltare.
În urma Dictatului de la Viena, din septembrie 1940, se instituie administraţia maghiară
până în octombrie 1944, când Ardealul este eliberat şi se reinstituie administraţia românească.
Până în anul 1948, localitatea Tăşnad a aparţinut judeţului Sălaj.
Din anul 1948, până în 1968, localitatea a făcut parte din teritoriul administrativ al Regiunii
Maramureş.
Între anii 1952 - 1960, localitatea a aparţinut de Raionul Carei.
Din 1968 localitatea redevine oraș și este subordonată administrativ județului Satu Mare.
Localitățile rurale nu au cunoscut evoluții deosebite, fiecare având o tramă stradală relativ
simplă, un drum principal și câteva străzi laterale dezvoltate tentacular.
Orașul Tășnad s-a dezvoltat în anii postbelici prin amplasarea în zona de nord-vest a unor
unități industriale, iar în partea de vest o unitate militară.
Dezvoltarea localității înspre vest a fost accentuată și de realizarea ștrandului termal.
Trama stradală actuală este una tentaculară, care se datorează în principal formei de relief.
După anul 1990, localitățile rurale nu s-au dezvoltat.
Un aspect aparte in istoria recenta a Orasului Tasnad o reprezinta Zona de Agrement Strand
TERMAL. Istoric Statiunea turistica Tasnad, spre deosebire de Oras, este de dată recentă, abia în
anul 2000, prin Hotãrârea Guvernului nr. 417, oraşul Tăşnad fiind atestat şi confirmat ca Staţiune
Turistică de Interes Local. Premisele datează din anul 1978 când, în urma unor prospecţiuni
geologice intense efectuate în regiune, pentru descoperirea de hidrocarburi, so sonda a interceptat,
la adâncimea de 1.354 m, un acvifer termal extins, cu ape mineralizate, având temperaturi de peste
72°C şi mineralizare de aproape 9 mg/l. (sursa: http://www.tasnad-statiune.ro/contents/3/.).
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Repere geografice și geologice
Localitatea Tășnad (în maghiară Tasnád, în germană Trestenburg). Teritoriul administrativ
al oraşului Tăşnad este localizat în nord - vestul României, în partea de sud-vest a judeţului Satu
Mare. Din punct de vedere al coordonatelor geografice se situează la intersecţia paralelei de
47°46'38'' latitudine nordică, cu meridianul de 22°58'20'' longitudine estică.
În cadrul unităţii administrativ-teritoriale, centrul polarizator - Tăşnad, deţine o poziţie
relativ centrală. Principalele axe de comunicaţie prin care se realizează conexiunea spaţială cu
localităţile învecinate sunt reprezentate de DN 1F (Zalău – Tăşnad – Carei), DJ 191C (Tăşnad –
Marghita), DJ 108M, DJ 195D, DJ 109P, DJ 108L şi calea ferată Jibou - Sărmăşag - Tăşnad Carei.
Teritoriul Tăşnadului face parte din extremitatea nord-estică a Depresiunii Panonice,
formată la mijlocul neozoicului, prin fragmentarea şi scufundarea sectorului cristalin din vestul
Carpaţilor Occidentali, în urma unei evoluţii convulsive extrem de interesantă care a contribuit
enorm în procesul configurării peisajului actual al zonei.
Spaţiul localităţii Tăşnad este poziţionat la contactul dintre microplaca Pannonică şi cea
Transilvană, într-un loc structogenetic de profundă fracturare şi dislocare tectonică pe fondul
distensiei scoarţei terestre în cursul tectogenezei din ultima perioadă geologică, cea terţiară.
Particularitatea geologică esenţială a regiunii este generată de caracterul de subsidenţă, de coborâre
lentă a Câmpiei de Vest, fenomen manifestat în tot decursul cuaternarului.
În alcătuirea geologică a acesteia intră fundamentul cristalino-mezozoic (şisturi cristaline
mezo şi katametamorfice, micaşisturi şi subordonat magmatite metablastice, granodiorite gnaisice şi
sienite, depozite cretacice - orizonturi de calcare, dolomite, gresii) şi suprastructura sedimentară
(alternanţe de argile negricioase, conglomerate poligene, gresii şi marne, dispuse pe grosimi de 400
- 600 m). Adevărata cuvertură o formează depozitele mio-pliocene, care au grosimi de peste 1.000 1.200 m.
Cristalinul din fundament este compartimentat printr-un sistem de falii în reţea, ce a
determinat formarea structurilor distensive de tip horst şi graben, prin scufundarea inegală a
fragmentelor rezultate la diferite adâncimi. Blocurile sunt separate de falii dezvoltate de la est la
vest (faliile carpatice), dar există şi falii orientate nord-sud (faliile pannonice) – cele care străbat
sectorul Carei – Oradea (grabenul din Valea Ierului). Acestui sistem de fracturi profunde i se
datorează cea mai importantă resursă turistică a Tăşnadului, şi anume apele termo-minerale,
rezultate din infiltrarea apelor de suprafaţă în adâncurile
subasmentului de-a lungul
discontinuităţilor tectonice şi încălzirea lor datorită treptei geotermice (creşterea temperaturii odată
cu adâncimea) până la peste 72 °C.
Formaţiunile sedimentare, care acoperă fundamentul vechi şi care pot fi admirate de turişti
în versanţii văilor torenţiale poartă amprenta unor depuneri epicontinentale care au generat la
periferia cristalinului insular, structuri piemontane suprapuse (Dealurile Silvano-Someşene).
Depozitele pannoniene apar în facies detritic de ţărm (bancuri de nisip, marne, gresii, argile roşii,
pietrişuri) în Dealurile Viişoarei, spre vest se scufundă sub depozitele cuaternare, iar în zona Cehal Tăşnad - Săuca sunt deshumate erozional de către reţeaua organismelor de drenaj afluente râului
Ier.
În zona periferică a morfostructurilor de tip piemontan, din sectorul sudic al spaţiului
investigat, predominante sunt formaţiunile detritice (pietrişuri, nisipuri, argile marnoase) depuse sub
forma unor vaste conuri de dejecţie cuaternare. Sincrone acestora sunt depozitele loessoide, cu
intercalaţii de soluri fosile.
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Tipologia şi caracteristicile structurale ale formaţiunilor cuaternare influenţează puternic
regimul apelor freatice şi de suprafaţă din regiune. Depozitele superficiale din ariile de câmpie sunt
dominate de aluviunile recente (nisipuri, pietrişuri, mâluri) peste care apar roci luto-argiloase,
impermeabile, ce conduc la stagnarea apelor meteorice şi la reducerea drenajului subteran.
Exceptând extremitatea sudică a spaţiului analizat, depozitele cuaternare sunt răspândite pe
întreaga suprafaţă, fiind dispuse sub forma unor areale geologice diferenţiate între ele din punct de
vedere genetic astfel:
1.
depozite aluviale (pleistocen superior - holocen) – se întâlnesc în constituţia teraselor şi
albiilor majore şi sunt reprezentate prin pietrişuri în alternanţă cu nisipuri şi argile, având grosimi
de 6 - 10 m; în aluviunile recente ale luncilor se întâlnesc argile (ariile vechilor mlaştini – Câmpia
Ierului) şi argile nisipoase, pietrişuri şi nisip prăfos (Câmpia Pirului, Câmpia Crasnei, Câmpia
Săcăşeni);
2.
depozite de mlaştină (holocen inferior - holocen superior) – sunt răspândite în luncile joase
ale pâraielor Micău, Checheţ, Ciripicea şi Santău. Sunt alcătuite din depozite de sedimente fine, de
tipul solurilor îngropate, nisip, argilă, pietrişuri cu granulaţie medie şi fină (în bază);
3.
depozite deluvial – proluviale (pleistocen superior - holocen inferior) – apar în zona de
contact dintre câmpiile înalte (Câmpia Pirului, Câmpia Şăcăşeni) şi colinele piemontane marginale
joase (Dealurile Viişoarei) fiind alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri nisipoase, separate de strate
de argilă şi prafuri argiloase. Zonele de luncă sunt acoperite cu material argilos care favorizează
stagnarea apei.
Principalele elemente tectonice cu impact local sau regional asupra manifestării unor
fenomene hidro-morfologice de risc şi a proceselor geomorfodinamice neliniare asociate (alunecări
de teren, seismicitate) sunt determinate de aria de subsidenţă Moftin - Căuaş - Sânicolau de Munte localizată în lungul cursului râului Ier şi al văii Crasnei Vechi.
Din punct de vedere morfologic, spaţiul analizat se suprapune (parţial) peste următoarele
trepte morfogenetice, integrate din punct de vedere fizico-geografic, respectiv Câmpiei de Vest
(Câmpia Someşului, Câmpia Crişurilor) şi Dealurilor de Vest (Dealurile Silvano-Someşene).
La rândul lor, subunităţile prezintă următoarele subdiviziuni:
a)
Câmpia Someşului: treapta joasă (de subsidenţă şi divagare) - compusă din Câmpia Crasnei
şi treapta înaltă (caracter de glacis subcolinar) - cu subunitatea Câmpia Săcăşeni;
b)
Câmpia Crişurilor: treapta joasă - compusă din Culoarul Ierului (Câmpia Ierului sau Eriului)
şi treapta înaltă – formată de Câmpia Pirului (câmpie subcolinară înaltă);
c)
Dealurile Silvano - Someşene: treapta piemontană joasă - cu subunitatea Dealurile Viişoarei
(denumită şi Colinele Toglaciului sau Piemontul Tăşnadului).
Structura morfologică a localităţii Tăşnad se compune din asocierea formelor de relief
integrate unităţilor de câmpie (de divagare, pe zone de mlaştină desecată, de glacisuri) şi dealurilor
piemontane joase, într-un spaţiu geografic înscris următoarelor subunităţi morfostructurale:
•
Culoarul Ierului (sectorul nordic) – corespunde unei câmpii aluviale joase cu caracter de
divagare şi subsidenţă, situată la o altitudine medie de 120 m, formată peste un vechi şanţ tectonic
care până la începutul holocenului a fost albia comună de scurgere a întregului sistem hidrografic a
Tisei superioare. Culoarul Ierului, lat de 5-15 km a fost o zonă mlăştinoasă şi inundabilă (panta de
curgere 0,2‰), în prezent râul Ier curge într-un canal rectiliniu, iar lunca este în întregime drenată.
În spaţiul regiunii analizate ocupă un areal restrâns localizat în perimetrul satului Valea Morii,
corespunzător unei morfologii de luncă joasă, care asociază resturi de popine şi din terasa 1 (2-6 m,
8-12 m), alături de un relief minor format din albii meandrate, grinduri şi braţe părăsite.
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•
Câmpia Crasnei (compartimentul sud - vestic) – este o zonă joasă, cuprinsă între Culoarul
Ierului şi Câmpia Săcăşeni, aluvionată şi drenată de râul Crasna. Altitudinile sunt cuprinse între
116-127 m. Suprafaţa este în general plană, prezentând pe alocuri forme de microrelief pozitive
(grinduri), precum şi negative (microdepresiuni).
•
Câmpia Pirului (extremitatea nordică) – reprezintă o câmpie subcolinară înaltă (cu caracter
de glacis), înscrisă fâşiei de racord dintre Dealurile Viişoarei (în sud) şi Culoarul Ierului (în nord).
Datorită altitudinilor cuprinse între 140 m şi peste 170 m (Vârful Pe Deal – 174 m, Dealul Săuca –
175 m), acest teritoriu, chiar în condiţiile în care depozitele deluvial - proluviale aparţin
pleistocenului superior, poate fi încadrat şi Dealurilor Viişoarei.
•
Câmpia Şăcăşeni (partea de vest) – este situată între văile Crasna şi Santău şi se suprapune
peste un glacis foarte îngust ce face trecerea de la Câmpia Crasnei (nord) la morfostructurile
piemontane marginale asimilate cu Dealurile Viişoarei (sud).
•
Zona colinară include partea de nord a Dealurilor Viişoarei, extinse între fâşia câmpiilor de
glacis (Câmpia Pirului, Câmpia Şăcăşeni) şi Culoarul Crasnei (în est). Dealurile au formă de
interfluvii boltite, fragmentate de talveguri
de drenaj puternic adâncite în formaţiunile
pannoniene (100 – 140 m). Altitudinile sunt
în general reduse (200 – 260 m), valori în
jur de 300 m întâlnindu-se numai în
extremitatea sudică a teritoriului analizat
(altitudinea maximă - Dealul Predu - 273
m).
Fig. nr. 2: Unităţile de relief şi treptele
morfogenetice (sursa: ASOCIAŢIA GRUP DE
ACŢIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE – 2014)

Forma de relief predominantă este
câmpia, ceea ce indică existenţa unui
potenţial agrar ridicat şi favorabilitatea
exploatării agricole a terenului (treapta
altimetrică de 120-150 m, deţine 57,0%, iar
suprafeţele înscrise valorilor de 150-180 m
altitudine ocupă 16,0% la nivelul
teritoriului).
Clima
Tipul de climă în care se încadrează zona este cel temperat continental moderat de câmpie,
cu influenţe vestice şi nordice, iar pe fâşia sudică şi sud-estică se resimt influenţele locale ale
dealurilor, de obicei mai accentuate la gurile văilor.
Temperatura medie anuală prezintă valori cuprinse între 9,1°C în sectorul sudic al regiunii
(Dealurile Viişoarei) şi 10,0°C pe treptele de relief joase înscrise subunităţilor Câmpiei Crişurilor şi
Câmpiei Someşului.
Raportat la nivelul județului, clima este temperat-continentală, moderată cu veri puțin mai
călduroase și ierni ceva mai blânde decât în general în restul țării, prezintă mici diferenţe între zona
de câmpie şi zona deluroasă. Cea mai ridicată temperatură, +39 - +40°C, a fost înregistrată în august
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1952 la Carei (maximă absolută), iar cea mai scăzută, de - 40° C care a fost înregistrată la Satu
Mare în decembrie 1961 (minima absolută).

Tabelul nr. 1 Temperatura medie a aerului (ºC), lunară şi anuală, la staţiile meteorologice din judeţul Satu Mare, din anul 2013
Sursa: RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL SATU MARE PE ANUL 2013
Luna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Anuală
Staţia
Satu
-0.3 3.0
3.5
12.3
17.0
20.3
21.5
21.6
11.1
7.9
0.2
Mare
Supuru
-0.1 3.4
3.6
11.8
19.6
16.6
20.7
21.1
13.5
11.2
7.8
0.2
10.8
de Jos

Luna ianuarie este luna cu temperaturile medii cele mai scăzute (-1,9°C). Temperaturile
medii lunare reduse sunt înregistrate şi în cursul lunilor februarie (-1,5°C) şi decembrie (0,6°C).
Temperaturile 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 Tăşnad a fost de +35°C, la data de 16 august
1999. Maxime absolute ridicate (peste 20°C) se înregistrează aproape în tot timpul anului,
exceptând anotimpul rece.
Temperatura minimă absolută înregistrată la Tăşnad a fost de - 31°C, la data de 24
decembrie 1990. Numărul mediu al zilelor cu temperaturi minime sub 0°C în decursul unui an este
de 90 de zile. Luna ianuarie este luna cu cele mai multe zile de îngheţ (25), urmată fiind de luna
februarie (24). Îngheţul stabil începe în medie din a doua jumătate a lunii decembrie, dar
temperaturi sub 0°C se înregistrează frecvent şi în nopţile de la sfârşitul lunii octombrie.
Valoarea climatică a unui teritoriu nu este dată doar de altitudinea sa, ci şi de agenţii
climaterici care au efecte benefice asupra organismului. Specificitatea bioclimatică a staţiunii
turistice Tăşnad rezultă din asocierea dintre bioclimatul sedativ indiferent (de cruţare), caracteristic
zonei dealurilor piemontane şi bioclimatul excitant-solicitant, răspândit la nivelul subunităţilor de
câmpie.
Acest bioclimat de câmpie şi dealuri joase este indicat categoriilor de persoane ce nu suportă
contraste meteorologice şi stresul factorilor climatici. Este un bioclimat fără contraindicaţii pentru
practicanţii turismului, tipic pentru odihnă, indicat şi persoanelor sănătoase, dar cu stări de
surmenaj.
În staţiunea Tăşnad, cura climatică, alături de cura hidrotermală, se poate realiza prin
practicarea turismului agremental în intervalul mai-septembrie, în aer liber, iar în baze amenajate,
pe tot parcursul anului.
Alimentată în permanenţă de masele de aer oceanic încărcate cu vapori de apă, umiditatea
atmosferică a oraşului este destul de ridicată tot timpul anului (64% vara, 83% iarna, media fiind de
71%). Datorită acesteia este asigurată o activitate vegetativă normală pentru toate plantele cultivate
şi spontane. Influenţele acesteia se exercită mai concret prin fenomenul nebulozităţii şi prin
precipitaţii.
Nebulozitatea este relativ redusă (5,5) şi favorizează un număr destul de mare de zile
însorite (70-75), însumând circa 2.000 ore/an, bune pentru cură helio-termală, suficiente pentru
coacerea la timp a recoltelor de câmp, a fructelor şi a viţei-de-vie. Acestea conduc la caracteristici
bioclimatice reprezentate printr-o medie de 8 zile de confort termic (în luna iulie, la ora 13:00), cu
un număr relativ redus de zile cu disconfort termic prin încălzire (9 - 10 în luna iulie).
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Indicele de stres bioclimatic general (rezultat al cumulării indicilor de stres pulmonar şi
cutanat) are o medie anuală de 40 (comparativ cu 60-65, în Câmpia Română).
Precipitațiile la nivelul județului Satu Mare sunt evidențiate în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 2 Cantitatea lunară şi anuală de precipitaţii (mm), la staţiile meteorologice din judeţul Satu Mare, din anul 2013, Sursa:
RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL SATU MARE PE ANUL 2013
Luna
Staţia
Satu
Mare
Supuru
de Jos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anuală

55.5

35.0

180.9

49.9

69.3

118.5

8.9

30.8

67.6

27.6

28.9

7.0

679.9

-

21.3

68.4
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Cantităţile medii anuale de precipitaţii prezintă unele diferenţieri locale, condiţionate atât de
dinamica maselor de aer, cât şi de particularităţile suprafeţei active, fiind cuprinse între 500 - 600
mm/an în zona de câmpie (569,0 mm/an – la Tăşnad) şi 650 - 700 mm/an în zona dealurilor
piemontane. Din cantitatea anuală de precipitaţii, aproape jumătate (45,6%) cade la sfârşitul
primăverii şi vara, perioada maximă fiind în lunile mai şi iunie (aproximativ 25%). În restul anului,
cu excepţia lunii decembrie, repartizarea este destul de uniformă. Cele mai mari cantităţi de
precipitaţii s-au înregistrat în lunile iunie şi iulie 2001 (158,4 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.
Fig. nr. 3 - Cantitatea lunară de precipitaţii la Tăşnad (sursa
Statutul Orasului Tasnad – jud. Satu Mare)

Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este de
120-130, din care, în medie 24 de zile sunt cu
ninsoare. De obicei, prima zăpadă cade în
prima decadă a lunii decembrie, dar nu se
menţine. Un strat relativ subţire (10-12 cm) se
formează în luna ianuarie, dar nu durează
decât până la jumătatea lunii februarie când
începe să se topească. 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 zăpadă sunt în luna noiembrie
(1,0), pentru ca în decembrie ele să ajungă la 4,5 zile.
În perioada noiembrie-februarie sunt foarte frecvente cazuri de ceaţă (în medie 6 zile în
ianuarie, 5 zile în decembrie şi 4 zile în februarie). Ceaţa e mai puţin obişnuită în perioada aprilieseptembrie, când nopţile sunt în general calde şi atingerea punctului de rouă este mai dificilă (0,4
zile în mai şi 0,5 zile în iulie şi august). Numărul mediu al zilelor cu ceaţă este de 30, prezentând
variaţii de la un an la altul.
În cursul anului presiunea atmosferică variază în limite foarte mici, observându-se totuşi o
creştere peste media anuală în timpul sezonului rece, urmată de o scădere treptată în timpul verii. Ca
urmare, impactul asupra organismului uman este nesemnificativ, fiind protejat de efectul negativ al
oscilaţiilor ample şi frecvente ale acestui parametru meteorologic.
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Cea mai mare valoare a presiunii atmosferice se înregistrează în luna octombrie (1004,5
mb), iar în cursul lunii aprilie presiunea atmosferică atinge valoarea cea mai scăzută (983,2 mb).
Regimul eolian indică o predominanţă, primăvara şi vara fiind mai frecvente vânturile
vestice, cu maxima în luna iulie, iar toamna şi iarna cele estice şi nord-estice. Vânturile afectează în
mare măsură regimul precipitaţiilor, în special cele de vest care generează ploile de primăvară şi de
vară. Viteza medie anuală a vântului este de 2,6–3,5 m/s. Vânturile foarte puternice, cu tente de risc
turistic, sunt cu totul excepţionale.
Indicele pluvio-eolian prezintă valori mai mari la nivelul ariilor joase de câmpie (Câmpia
Crasnei - IPE = 10) şi uşor mai reduse în sectorul dealurilor piemontane (Dealurile Viişoarei - IPE =
9).
Resursele de apă şi potenţialul hidro-termo-mineral
Teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad posedă însemnate resurse de apă, având în subsol
un important zăcământ hidro-termo-mineral utilizat în scopuri de agrement şi balnear.
Reţeaua hidrografică a spaţiului analizat este compusă din următoarele cursuri de apă:
Pârâul Santău (Cehal), Pârâul Cean, Pârâul Valea Neagră, Pârâul Ciripicea şi Pârâul Checheţ.
Apele de suprafaţă aparţin bazinului de recepţie al Ierului (Eriului), artera principală fiind
Pârâul Cehăluţ (18,8 km lungime), cu un curs semitemporal, cu albia abia schiţată în direcţia SV –
NE, conform înclinării terenului. Afluenţii Pârâului Cehal sunt Pârâul Valea Neagră (3,7 km
lungime), Pârâul Ciripicea (9,7 km lungime), Pârâul Valea Raţiului (3,7 km lungime), Pârâul
Micăului (5,2 km lungime) şi Pârâul Checheţ (16,3 km lungime). Revărsarea, fenomenele de
meandreare, precum şi cursurile părăsite reclamă urgente lucrări de regularizare prin
recondiţionarea sistemelor de canale de scurgere, deocamdată colmatate (Pârâul Santău).
Drenajul subteran şi de suprafaţă defectuos, datorită prezenţei unor straturi de argile care
împiedică infiltrarea în profunzime, influenţează negativ acumularea rezervelor de apă necesare
solului în perioada de vară.
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 include și o serie de lacuri (iazuri) ale căror atribute atractive
nu pot fi neglijate, ci dimpotrivă, trebuie intens şi polivalent valorificate, atât ca elemente pitoreşti
ale peisajului, cât şi prin activităţi nautice, pescuit, înot. Principalele acumulări de acest tip din
Tăşnad şi localităţile învecinate sunt prezentate în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 3. Date privind unele caracteristici morfometrice şi hidrice ale lacurilor (sursa: Statutul Orasului Tasnad)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea
Lacului
Cornet
Ogrăzii
Chegea
Tăşnad I
Tăşnad II
Orbău
Chereuşa

Localizare
V.Timiş
V.Huta
V.Săcăşeni
Tăşnad
Tăşnad
V.Sălciilor
V.Becheni

Supra- Lung.
faţa
la cor.
(ha)
(m)
0,5
0,6
147
0,4
137
68
1,8
76
1,0
157
21,6
400

Volum
NNR
(m3)
10000
12000
8000
36000
18000
320000

Funcţia
Atenuare
Atenuare
Atenuare
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
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8.
Birtokkut
Pir
1,2
98
9200 Piscicolă
9.
Forintaş
Pir
0,8
80
10000 Piscicolă
10. Cânepişte
Pir
1,5
130
Piscicolă
Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în hidrostructuri granulare de tip multistrat
situate în depozite pleistocen - cuaternare. În funcţie de condiţiile hidrogeologice, se deosebesc
două medii acvifere: unul de adâncime (acviferul termal ponţian) şi unul mai aproape de suprafaţă
(sistemul acvifer holocen).
Apele freatice sunt cantonate în pietrişurile din lungul luncilor, conurile de dejecţie, pânzele
aluviale ale câmpiilor joase sau înalte şi în terase. Uneori apar şi la baza depozitelor loessoide. În
câmpiile cu caracter de glacis subcolinar, stratele acvifere sunt discontinue sau locale, din cauza
intercalaţiilor argiloase. În schimb, la nivelul zonelor de luncă şi pe terasele inferioare larg
dezvoltate, pânzele acvifere sunt aproape de suprafaţă şi au o productivitate mare. Drenajul apelor
freatice se face spre regiunea coborâtă a Văii Ierului. Gradienţii hidraulici sunt destul de diferiţi în
regiune, având valori cuprinse între 0,0025 şi 0,0050.
Debitele medii ale apelor freatice cantonate în zona de câmpie variază între valori de 0,1 şi
1,5 l/s/km2. Apele subterane de adâncime se prezintă sub formă ascensională sau arteziană şi sub
formă de zăcământ. Etajul superior de straturi acvifere este format din ape dulci, carbonatate, la
adâncimi de 250-400 m.
Apele freatice din câmpia joasă şi terasele inferioare nu corespund sub raport cantitativ şi
calitativ (starea chimică şi bacteriologică) pentru alimentarea cu apă a localităţilor. Fac excepţie
unele surse locale care dispun de debite mai însemnate, asigurând necesarul pentru o bună parte a
populaţiei. În treapta piemontană apar la contactele morfologice, linii de izvoare bogate care pot
asigura necesarul de apă prin sisteme centralizate.
Pe teritoriul localităţii Tăşnad a fost descoperit un important zăcământ hidro-termo-mineral,
în anul 1978, fiind forat un puţ de captare a apei termale, la o adâncime de 1.354 m (sonda 4.715).
Apele de zăcământ din etajul inferior (800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau ca foraje
sub formă de ape minerale, dar şi termale, la 50oC şi chiar peste 70oC.
Zăcământul hidromineral cu caracteristici termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de
1200 m şi are un debit de 1.500 m3/24 h, obţinut dintr-o singură sondă. Apa hipertermală are o
temperatură de suprafaţă de 72 ºC şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant clorurată bicarbonatată - sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sodică - calcică magneziană în prezenţa amoniului şi potasiului.
Apa termală provenită din forajul 4.715, utilizată în bazinele Staţiunii Tăşnad, prezintă
următoarele caracteristici: mineralizarea totală de 9.846,3 mg/l; pH: 7,5; anioni: Cl -, HCO3-,
SO42-, NO3-, I -, Br -; cationi: Na+, Ca2+, NH4+, Mg2+, K+, Fe2+; acid boric (HBO2); acid
silicic (H2SiO3).
Apa analizată din punct de vedere chimic şi microbiologic, conform Raportului de Încercări
nr. 47/2007, al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Bucureşti, poate fi utilizată în cură externă în următoarele afecţiuni: reumatismale degenerative,
reumatismale abarticulare, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice (în afara puseelor
inflamatorii), afecţiuni posttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine, boli de
metabolism).
Date hidrogeologice primare şi de calcul privind forajele executate în formaţiunile
pleistocene şi pliocen superioare din zona Tăşnad sunt prezentate în tabelul alăturat (după A.Ţenu,
1981):
Tabelul nr. 4 Forajele în acviferul termal din zona Tăşnad (sursa: A.Ţenu, 1981)
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Localizare
Localitatea
Cig
Sărăuad
Tăşnad
Tăşnad
Tăşnad
Tăşnad
Santău
Santău
Santău
Cehal

Elemente hidraulice
Cota
(m)

131,2
138,0
136,0
136,0
136,0
136,0
124,5
124,0
123,7
163,0

Adâncimea
31,0
85,0
118,5
185,0
65,0
104,0
72,0
60,0
352,0
100,5

Nh
(m)
-3,8
-30,0
-1,5
-12,0
-6,4
A
-3,5
-7,0
+3,0
A

Măsurate
S
(m)
3,0
10,0
6,0
6,5
15,2
3,5
14,0
25,0
35,5
16,0

Q
(m3/zi)
290,4
432,0
720,0
600,0
1123,2
984,0
288,0
360,0
406,1
192,0

q
(m3/zi.m)
96,80
43,20
120,00
92,31
73,89
281,14
20,57
14,40
11,40
12,00

Calculate
H
K4
(m/zi)
26,0
23,54
36,0
9,11
114,8
17,94
162,7
11,17
52,4
11,43
90,0
21,21
64,0
6,62
47,0
2,16
106,0
3,96
100,0
1,37

T5
(m2/zi)
85
105
133
106
88
282
24
18
16
15

Sursa de alimentare cu apă potabilă şi industrială a oraşului Tăşnad o constituie apele de
adâncime cantonate în depozitele de terasă de 11 - 20 m, 40 - 55 m, 70 - 90 m şi 115 - 120 m. Din
cele 9 foraje executate, şase au adâncimea de circa 120 m şi captează trei complexe acvifere (45 54 m, 68 - 90 m şi 113 - 116 m), iar trei au adâncimea de 40 m şi captează două acvifere (l 1-20 m,
26 - 28 m).
Debitul şi calitatea surselor de apă corespunde cerinţelor actuale ale folosinţelor din oraşul
Tăşnad. Astfel, debitul de apă ce provine din frontul de captare a fost estimat la 3.000 m3/zi sau 125
m3/h. Debitul unui puţ a fost estimat la circa 16-20 m3/h, ceea ce corespunde cu 4,5 - 5,5 l/s. Sub
aspect calitativ apa cantonată în complexele acvifere menţionate corespunde condiţiilor de
potabilitate prevăzute în STAS 1342/1991. Din punct de vedere al distributiei cu azotati in apele
subterane in zona Tasnad se observă că zonele cu concentraţii de azotaţi care depăşesc limita
admisă, 50 mg/l (în conformitate cu Legea 458/2002, modificată şi completată cu Legea 311/2004,
privind calitatea apei potabile) se află în zona localităţii dealurilor Tăşnadului.
Fig.4 - Harta hidrochimică () arată distribuţia areală a conţinuturilor
de azotaţi la nivelul anului 2005 (sursa: Raport ape subterane
Sicomand pentru judetele Bihor si Satu Mare)

Solurile
Solul, ca element de sinteză în cadrul peisajului,
aflat în strânsă corelaţie cu celelalte componente
naturale (substrat geologic, climat, vegetaţie), joacă
un rol deosebit în ecuaţia geoproductivă, deoarece
contribuie la menţinerea echilibrului geosistemic şi
condiţionează valorificarea complexă a teritoriului
(culturi agricole, viticultură, activităţi silvopastorale, turism, etc.). Prezenţa unui strat de sol
continuu şi fertil, induce teritoriului aspectul
reconfortant al fertilităţii, materializat în dezvoltarea
unei varietăţi de plante naturale, de tipuri de culturi
care, la nivelul de ansamblu al peisajului, generează
policromie, diversitate, interes.
Învelişul edafic al spaţiului analizat se încadrează în următoarele categorii (S.R.T.S.-2003):
clasa cernisoluri, clasa cambisoluri şi clasa luvisoluri. Acestea prezintă numeroase subtipuri care
alternează pe spaţii restrânse, iar în asociaţii apar vertosoluri şi histosoluri (soluri turboase).
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Repartiţia tipurilor de soluri indică o proporţie mai mare a eutricambisolurilor şi
luvisolurilor (46 %), urmate de cernoziomuri (42 %), iar suprafeţele cele mai reduse sunt deţinute
de luvosoluri tipice şi albice (11 %) şi eutricambisoluri (1 %). Dintre toate aceste tipuri de sol,
cernoziomurile nu necesită măsuri ameliorative speciale.
Din punct de vedere pedogeografic, teritoriul localităţii se găseşte în regiunea de câmpie şi
dealuri joase, aflată sub influenţa unui climat temperat de nuanţă subatlantică, ceva mai umed decât
cel obişnuit de stepă.
Sub acţiunea agenţilor modelatori şi a vegetaţiei, solurile au suferit anumite modificări,
astfel solurile de sub vegetaţia de pădure sunt puternic humificate, cele de pe terase şi dealurile
piemontane se află într-un stadiu avansat de podzolire, iar cele de sub pajiştile câmpiilor prezintă
fenomene de pseudogleizare. Pe locul vechilor albii părăsite (cu nivelul apelor freatice aproape de
suprafaţă) s-au format soluri hidromorfe (hidrosoluri), lăcovişti (gleisoluri) şi chiar uşor sărăturate.
Lăcoviştile, în mare parte au fost drenate şi transformate în terenuri de cultură, evoluând
spre soluri brune de pădure. Solurile brune podzolice se prezintă bine structurate cu un drenaj în
general bun şi cu o reacţie slab acidă, dezvoltate pe material aluvionar nisipos cu mâl şi alte
elemente de dimensiuni reduse.
Din cauză că au un conţinut redus de azot şi de fosfor foarte mare, în forme greu accesibile
plantelor, solurile au nevoie de îngrăşăminte. În general, solurile sunt destul de roditoare, dacă sunt
lucrate bine. Plantele cele mai indicate sunt: grâul, ovăzul, floarea-soarelui, cartoful, cânepa,
porumbul, sfecla de zahăr, furaje, meiul.
Pe versanţii cu pantă mai mare apare fenomenul de eroziune. Aşa este cazul dealurilor
piemontane din partea de sud şi sud-vest a oraşului Tăşnad, valorificate prin plantaţii de pomi
fructiferi şi culturi de viţă-de-vie.
Sub aspect tehnologic, legat de lucrările hidroameliorative, se constată că un procent de 31
% dintre soluri au o permeabilitate redusă, având coeficientul - K cm/s x 10 -6 sub 100. Solurile cu
permeabilitate redusă se află în câmpiile joase (Câmpia Crasnei, Câmpia Ierului), iar cele cu
permeabilitate bună se află mai ales în câmpiile drenate (Câmpia Săcăşeni, Câmpia Pirului) şi în
dealurile piemontane.
Fig. nr. 5 - Harta solurilor – județul Satu Mare (Sursa:
http://www.recolta.eu/harta-solurilor-din-judetul-satu-mare)

Prin activităţile sale, mai ales prin practicile
agricole, omul este în măsură să modifice substanţial
caracteristicile mediului natural de pedogeneză şi
proprietăţile solurilor.
În general, factorul antropic acţionează în
sensul creşterii productivităţii solurilor, însă acţiunile
sale pot avea şi efecte contrare, dacă nu se cunoaşte
funcţionalitatea integrată a pedosistemelor.
Conlucrarea factorilor pedologici naturali
(temperatura, precipitaţiile, alterarea rocilor,
vegetaţia, configuraţia reliefului) a determinat, în
timp, formarea unui înveliş edafic variat, atât în ceea
ce priveşte gama solurilor evoluate, cât şi distribuţia
mozaicată a lor în spaţiu.
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Solurile din zona de silvostepă fac parte din clasa cernisoluri şi sunt răspândite pe areale
extinse în partea de nord a teritoriului, ocupând 42% din suprafaţă (Culoarul Ierului şi Câmpia
Crasnei). Fiind o zonă de tranziţie de la o vegetaţie de stepă la una de pădure, solurile cu o
răspândire mare sunt cernoziomurile cambice formate pe un relief slab înclinat, climat cu
precipitaţii medii anuale între 500-600 mm, regim hidric periodic percolativ, temperaturi medii
anuale ridicate şi o vegetaţie ierboasă (sp. Stipa, Andropogon, Poa). La altitudini ceva mai ridicate,
procesul de cambizare este înlocuit cu cel de levigare, iar cernoziomurile cambice trec în
cernoziomuri argice. În urma desţelenirii se observă un intens proces de regradare (carbonatare
secundară) a părţii superioare a solului.
Cernoziomurile cambice şi argice au proprietăţi bune în ceea ce priveşte textura, structura,
conţinutul în humus, pH, saturaţie în baze etc., fiind prielnice pentru cultura plantelor de câmp
(grâu, porumb, sfeclă de zahăr, legume, trifoi, lucernă, ş.a.).
Solurile din zona de pădure sunt întâlnite în sectorul central-sudic al spaţiului analizat, unde
pe versanţii puţin înclinaţi ai câmpiilor subcolinare înalte (Câmpia Săcăşeni, Câmpia Pirului) şi
interfluviile prelungi ale dealurilor piemontane, s-au întrunit condiţiile pedogenetice specifice
formării unui înveliş edafic, încadrat claselor cambisoluri şi luvisoluri, care deţin 58% din teritoriu.
Eutricambisolurile s-au format în condiţii de relief de deal, câmpii umede, de obicei pe versanţi
(terenuri cu drenaj bun), dar şi pe suprafeţe cvasiorizontale (lunci, terase, glacisuri, poduri
interfluviale). Au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente bazice (argile, luturi, marne,
depozite de terasă, etc.) şi prezintă o textură, de obicei, mijlocie (lutoasă sau luto-prăfoasă),
nediferenţiată pe profil şi o structură slab-moderat dezvoltată. Se caracterizează printr-un conţinut
de humus de 2 – 8%, grad de saturaţie în baze ridicat, reacţie slab acidă până la neutră şi
aprovizionarea cu substanţe nutritive relativ bună. Sunt bine valorificate de păduri şi pajişti
naturale, de culturile agricole şi plantaţiile de pomi fructiferi, caz în care sunt utile doze mici de
îngrăşăminte organice şi minerale.
În relieful dealurilor piemontane, luvosolurile ocupă terenurile plane cu drenaj global
defectuos şi bazinetele depresionare, prezintă un orizont A ocric (Ao), urmat de orizontul eluvial E
(El sau Ea) şi orizontul B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze de peste 53% şi procese locale de
podzolire. Luvosolurile sunt predominant soluri forestiere şi au o fertilitate mijlocie pentru plantaţii
pomicole, pajişti şi unele culturi (cartof, orz, plante furajere), în acest caz necesitând amendamente
calcice, îngrăşăminte azotate, fosforice şi potasice.
Luvosolurile tipice şi albice se întâlnesc pe versanţii din cursul superior al pâraielor
Ciripicea şi Valea Neagră şi sunt acoperite în cea mai mare parte de păduri de gorun şi stejar.
Conţinutul de humus este de calitate inferioară, reacţie puternic acidă, gradul de saturaţie în baze
scăzut (30-50%), slaba aprovizionare cu substanţe nutritive, fiind şi soluri puţin active din punct de
vedere microbiologic. Pajiştile şi livezile dau producţii mijlocii datorită variaţiilor mari ale
regimului hidric şi sărăcirii lor în substanţe nutritive.
Fig. nr. 6: Repartiţia tipurilor de soluri (sursa: Statutul Orasului
Tasnad)

TĂŞNAD
11%

42%

46%

1%
Cernoziomuri
Eutricambisoluri şi luvisoluri

Eutricambisoluri
Luvosoluri tipice şi albice

Solurile azonale (intrazonale) sunt
soluri formate sub acţiunea unor factori
pedogenetici locali, iar în cadrul teritoriului
analizat se întâlnesc atât în zona piemontană,
pe suprafeţe mai restrânse, cât şi în sectoarele
de terase şi lunci din cadrul câmpiilor. În
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primul caz se remarcă prezenţa regosolurilor şi erodisolurilor, iar în cel de-al doilea dominanţa
hidrisolurilor (stagnosoluri, gleisoluri), salsodisolurilor, aluvisolurilor şi protisolurilor, în sectoarele
de luncă.
Tipurile de sol menţionate (cu excepţia aluvisolurilor molice şi coluvice), prezintă un
potenţial de fertilitate scăzut, pretându-se la o gamă restrânsă de folosinţe (pajişti naturale sau
plantaţii pomi-viticole, în unele situaţii). Procesele de anaerobioză şi reducere, asociate proceselor
de gleizare şi pseudogleizare sunt puţin favorabile plantelor de cultură, motiv pentru care
hidrisolurile (gleisoluri districe, molice şi psamice, stagnosoluri tipice) sunt utilizate îndeosebi ca
păşuni şi fâneţe.
În zonele joase de câmpie şi în luncile râurilor, dominate de soluri slab evoluate mai ales
datorită inundaţiilor care au favorizat procese de colmatare, scurgerea apei este redusă, dar
infiltrarea profundă până la saturaţie, conduce la procese de gleizare. Terenurile înscrise acestor
forme de relief sunt slab afectate de procese de degradare prin eroziune, datorită declivităţii reduse,
în schimb utilizarea lor agricolă este defavorizată de evoluţii specifice prin salinizare.
În zona piemontană (Dealurile Viişoarei) şi a câmpiilor cu caracter de glacis subcolinar
(Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni), unde se creează un adevărat ,,bandaj” de argile, solurile fiind
foarte puţin permeabile, nu acumulează decât cantităţi neînsemnate de apă la partea superioară,
restul se scurge cu o viteză mare la suprafaţă, sub formă de viituri chiar la pante relativ mici. Tot
excedentul de apă căzut în această parte a zonei şi care nu se acumulează (apreciat la cca. 30 - 50 %
din totalul precipitaţiilor mai însemnate) este dirijat spre câmpia joasă (Culoarul Ierului).
Structura și utilizarea terenurilor
Suprafața totală inclusă în limita administrativ teritoriala a orașului Tășnad este de 9.660 ha,
din care 1.432,11 ha terenuri în intravilan şi 8.227,89 ha terenuri în extravilan.
Structura terenurilor este prezentată în tabelul de mai jos (2005):
Tabelul nr. 5 – structura terenurilor agricole pe categorii de folosinta sursa: Statutul Orasului Tasnad

Categoria
de folosinţă
Terenuri arabile
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Total agricol
Păduri
Ape
Drumuri şi căi ferate
Curţi şi construcţii
Terenuri neproductive
Total neagricol

Suprafaţa
- hectare 5.928
773
594
63
330
7.688
1.104
225
252
338
53
1.972

Tabelul nr. 6 Situaţia fondului funciar, pe categorii de folosinţă, bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă a terenurilor pe
întreaga unitate administrativ teritorială (sursa memoriu tehnic PUG 2014)
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Teritoriul
administrativ

Categorii de folosinţă
- ha Neagricol

Agricol

Total
Curţiconstrucţii

Total
agricol

Păduri

Ape

Extravilan

6.697,61

1104,00

219,53

153,75

0

53,00

1.530,28

8.227,89

Intravilan

990,39

0,00

5,47

98,25

338,00

0,00

441,72

1.432,11

Total

7.688,00

1104,00

225,00

252,00

338,00

53,00

1972,00

9.660,00

% din total

79,59%



Drumuri

Neproductiv

Total
neagricol

20,41%

100,00%

Terenuri agricole

Agricultura este domeniul de activitate predominant în orașul
Tășnad și în satele aparţinătoare.
Modul de utilizare a terenurilor, 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 morfoclimatice şi pedologice, de prezenţa (în trecut)
excesului de umiditate, dar şi de implicarea factorului social-economic şi
istoric.
Potențialul agricol al orașului Tășnad este influențat de fertilitatea
naturală ridicată a solului. În mod tradițional, zona este cunoscută ca o
zonă de câmpie ; fiind caracterizată de un numar de 1465 exploatații
agricole din care 1117 de exploatații agricole au și animale. 329 de exploatații agricole sunt fără
animale, iar 19 exploatații agricole se ocupă doar cu creșterea animalelor. Aceste exploatații
agricole reprezintă un procent de 2.11% din numărul total de exploatații agricole la nivelul județului
Satu Mare (sursa: http://www.rga2010.djsct.ro).
Acest fapt este evidentiat și din datele statistice avute la dispoziție, prezentate în tabelul de
mai jos:
Tabelul nr. 7 – Numarul de animale pe categorii la nivelul UAT Tasnad (sursa Statutul Orasului Tasnad)
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Se poate observa că exploatațiile agricole cu ponderea cea mai mare o au gospodăriile
individuale raportate la cele juridice.
Creşterea animalelor (zootehnia) a fost influenţată de schimbările de după 1990, în special
ca urmare a aplicării generale a legii 18, în urma căreia agricultura cooperatistă a devenit primul
sector economic privatizat din România. Ca urmare, a fost desfiinţat sistemul de creştere a
animalelor în ferme zootehnice cooperatiste. Această lege a avut, în timp, efecte şi asupra
sistemului de ferme zootehnice de stat.
Structura creşterii animalelor la nivelul Orașului Tășnad este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 8 – Numarul de capete animaliere la nivelul UAT Tasnad, (sursa : http://www.rga2010.djsct.ro)

Localitatea

Supraf
agricola

Suprafata
arabila

Bovine

Porcine

Ovine+caprine

Pasari

Cabaline

Apicultura

ha
ha
capete
capete
capete
capete
capete
familii
Tasnad
6885
5078
1167
2901
4230
25000
290
750
Pe termen scurt şi mediu, aceasta a avut un impact negativ asupra efectivului de animale din
toate categoriile, acestea fiind crescute predominant, cu efective reduse, în gospodăriile din mediul
rural.
Ca subdomeniu al economiei locale, agricultura este caracterizată de tendințe involutive a
populației implicate în sector (schimbări structurale ale ocupării populației – activitatea agricolă
rămâne un apanaj al populației tradiționaliste, vârstnice), și a restrângerii zonelor agricole datorită
“urbanizării” localității (extinderea zonelor rezidențiale).
Posibilitățile de dezvoltare ale sectorului agricol se manifestă:
a) la nivelul microfermelor integrate în zona nordică (care completează veniturile obținute din
activități agricole cu alte servicii/ produse de tip turistic, mici ateliere meșteșugărești, etc);
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b) dezvoltarea unor microferme (semi)intensive în zonele societății “galbene” (Zona rurală a
Orașului Tășnad), dar aceste investiții, însă, pot fi mai scumpe datorită costurilor de 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 circuitul agricol.
Culturile furajere s-au redus ca pondere după 1990, reflectând dezintegrarea sistemului
intensiv de creştere a animalelor şi trecerea la cel subzistenţial familial. Acelaşi lucru se poate
afirma despre cultura cartofului, componenta alimentară de bază şi totodată cultura furajeră având
condiţii favorabile de cultură în zona colinară. Paleta de culturi este mult mai diversă, de exemplu
culturi legumicole, plante tehnice – sfecla de zahăr, cultivarea tutunului, etc.
Modul de utilizare a terenurilor la nivelul UAT Tasnad este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 9 – Suprafata terenurilor agrigole pe categorii de folosinta, (sursa : http://www.rga2010.djsct.ro)

Resurse
funciare modul de
utilizare a
terenurilor.

Suprafaţa
totală

Suprafaţa
agricolă

Suprafaţa
pădurilor

Alte
suprafeţe

Arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii

Livezi

ha
9660

ha
6885

ha
1349

ha
1426

ha
5078

ha
1132

ha
477

ha
96

ha
102

Localitatea

Tasnad

Structura culturilor la nivelul UAT Tasnad este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 10 - Suprafata terenurilor agricole pe tipuri de culture la nivelul UAT Tasnad (sursa : http://www.rga2010.djsct.ro)

Structura Supraf.
culturilor: arabila

Cereale

Plante
tehnice

Culturi
legumicole

Culturi
furajere

Cartofi

Ponderea
totala

Alte
culturi

3308

994

100

185

500

91.2

8.8

Localitatea

Tasnad

5078

Se poate concluziona că potenţialul productiv al spaţiului rural este subutilizat în condiţiile
revenirii, în mare parte, la o agricultură predominant familială, de subzistenţă.
Terenuri silvice3
Datorită potențialului natural important al orașului Tășnad, majoritar cantonat în zonele
silvice, acest subcapitol beneficiază de o analiză detaliată, prezentată în continuare:


Localizare zone silvice
Suprafețele silvice de pe teritoriul Oraşului Tășnad sunt situate în nordul ţării, pe versantul
sudic al lanţului deluros – colinar Viișoara, în bazinul superior al râului Săsar - afluent de dreapta al
râului Someş, în bazinul văii Cehalut şi au următoarele hotare şi vecinătăţi:
- la Nord se delimitează cu câmpia Sacaseni și câmpia Pirurului;
- la Sud se delimitează de pădurile din zona administrativă a județului Bihor, zona Viișoara Marghita;
- la Est se delimitează de pădurile din zona administrată de Comuna Supur;
- la Vest se delimitează de culoarul Ierului și Câmpia Pirului.

3

Sursa info – RomSilva Satu Mare (http://www.rosilva.ro/unitati_silvice/satu_mare__l_30.htm)
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Tipul de staţiune şi de pădure
Tipul de staţiune majoritar este – montan premontan de făgete Pm (de productivitate mijlocie), brun
acid cu mull edafic mijlociu, care ocupă 34% din
suprafaţă. Cele mai reprezentative tipuri naturale de
pădure sunt: Făget montan pe soluri schelete cu floră de
mull (m) – 31%.
Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul
administrativ al localităţii Tăşnad este încadrat zonei de
silvostepă (subzona silvostepei nordice cu stejari mezofili),
în care se asociază două entităţi ale învelişului
fitogeografic: terenuri acoperite cu vegetaţie ierboasă
specifică zonelor de câmpie şi zona de vegetaţie forestieră
compactă sau dezvoltată local sub forma pâlcurilor de
pădure, care ocupă doar parţial versanţii dealurilor
piemontane.
Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarea altitudinală, fiind mai mult o expresie a
gradului de antropizare a regiunii cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră prezintă
un pronunţat caracter de discontinuitate, numai în extremitatea sud-estică a teritoriului, întâlninduse suprafeţe împădurite compacte, alcătuite din specii de foioase (păduri de cerete şi asociaţii de cer
– gorun – stejar).
Valorificarea agricolă îndelungată a terenurilor a determinat defrişarea unor extinse
suprafeţe, ceea ce a făcut ca vegetaţia spontană să se mai păstreze doar insular. Restrângerea
treptată a etajului forestier sub impactul activităţii antropice, a condiţionat apariţia pajiştilor
secundare, terenurilor arabile, plantaţiilor pomi-viticole şi a vetrelor de localităţi. Alternanţa
terenurilor cultivate cu cele de pajişte, a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră cu cele acoperite de
vegetaţie ierboasă generează peisajul de tip parc, cu reale trăsături atractive, prin estetica sa aparte.
El 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 ţină seama permanent
Fondul forestier
Ocolul Silvic Tășnad administrează, în suprafața totală de 8018.4 ha, pădurile de pe
versanții nordici și vestici ai colinelor Viișoarei. Compoziția pădurilor este: fag 1%, cvercinee
(stejari) 66%, diverse specii tari 27%, diverse specii moi 3%, alte rasinoase 3%.
Până în anul 1990 toate pădurile au aparţinut Statului Român, care a preluat abuziv în timpul
regimului comunist toate pădurile, chiar şi pe cele izolate cu o suprafaţă mai mare de 25 ari.
După apariţia celor trei legi importante, referitoare la fondul funciar (Legea 18/1991, Legea
1/2000 şi Legea 247/2007) acestea s-au retrocedat la propietarii de drept.
Modul de valorificare a materialului lemnos şi a produselor accesorii, pe ocoale silvice, la
nivelul județului Satu Mare este prezentat mai jos:
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Tabelul nr. 11 – Cantitatile si modul de valorificare a materialului lemons la nivelul OS din judetul Satu Mare (sursa :
http://www.rosilva.ro/unitati_silvice/satu_mare__l_30.htm)

Ocolul silvic

Borlesti
Livada
Negresti Oas
Satu Mare
Tasnad
O.S. A.S.
Salcâmul
Ciumești
O.S. Ardud
R.A.
O.S. Codrii
Sătmarului
TOTAL

Material lemnos
valorificat (mii mc)
industrie
14,78
4,41
4,17
7,14
7,54
3,8

Total
( mii mc)
populaţie
6,98
3,38
1,47
7,64
5,8
2,4

Valoare
(mii lei)

Produse
accesorii

Valoare (mii
lei)

21,76
7,79
5,64
14,78
13,34
6,2

3183,27
1017,13
456,09
1511,78
1568,77
744,3

0,0
0,0
0,0
66,9
0,0
0

0,88
0,0
0,0
242,12
0,0
0

13,0

3,3

16,3

1685,5

0

0

1,1

0

1,1

104,1

0

0

55,94

30,97

86,91

10270,94

66,9

243,00

Din valorificarea materialului lemnos şi a produselor accesorii 97,7% din valoarea încasată a
revenit materialului lemnos valorificat şi numai 2,3% produselor accesorii valorificate ceea ce
denotă că produsele accesorii sunt valorificate insuficient. Valorificarea optimă a produselor
accesorii ar reduce impactul ecologic al creşterii volumului masei lemnoase exploatate fără a scădea
valoarea totală anuală încasată din gospodărirea fondului forestier.
1.1.2.

Calitatea mediului inconjurator:

Dacă până acum câțiva ani problema mediului era una inexistentă, reglementarile și
cerințele s-au schimbat dramatic, iar Orașul Tășnad, la fel ca și alte orașe din țară, trebuie să
înfrunte situația.
Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Satu Mare (PLAM 2014), parte
integrantă din strategia managementului de mediu în județ, pune în discuție cele mai severe
amenințări de mediu la nivel local, urmărind corelarea corespunzătoare a dezvoltării economice cu
aspectele de protecție a mediului, ceea ce reprezintă de fapt noțiunea de dezvoltare durabilă. APM
Satu Mare promovează continuu realizarea obiectivelor prioritare pentru mediu și dezvoltare
durabilă, cuprinse în PLAM, în contextul aplicării strategiei locale pentru mediu și dezvoltare
durabilă cuprinsă în Agenda Locală 21 și în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale pentru
Protecția Mediului, ale Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, ale politicilor regionale de
mediu și ale Planurilor de dezvoltare 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 și deteriorării mediului, asigurarea unei creșteri
economice regenerative și inovative, spre binele generațiilor actuale și viitoare, și armonizarea
legislației specifice de mediu cu cea a Uniunii Europene. Ocrotirea mediului reprezintă o
componentă de bază a dezvoltării durabile, relația dintre acestea fiind bi-univocă.
Vasta problematică a protecției mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concretizează
pe combaterea fenomenelor de poluare inerente unor activități umane în stadiul actual, prevenirea
deteriorărilor posibile, asimilarea, adaptarea și aplicarea cerințelor de mediu pentru integrarea în
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Uniunea Europeană, realizarea unor proiecte județene, regionale pentru protejarea biodiversității și
a zonelor umede, monitorizarea calității apelor și a stării pădurilor, a efectelor fenomenelor
ecologice de anvergură globală, soluționarea unor probleme acute cum sunt cele ale diminuării și
valorificării deșeurilor și ecologizării agriculturii, promovarea tehnologiilor curate, transformarea
așezărilor umane în localități durabile.
Ca și în alte județe, calitatea factorilor de mediu este afectată de aproape toate activitățile
economice, precum și de poluarea transfrontieră. Din datele privind calitatea factorilor de mediu
obținute din rețeaua de monitorizare aparținând Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor,
rezultă o ușoară îmbunătățire a calității mediului datorată diminuarii activităților economice și
programelor de retehnologizare și modernizare realizate la nivelul unor unități industriale, precum
și activităților intreprinse de Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu (creșterea
numărului de inspecții la agenții economici a căror activitate produce impact asupra calității
mediului).


Surse de poluare
Principalele surse de poluare a apelor sunt industria locală și agricultura, precum și
aglomerările urbane. Principalele surse de poluare a apelor, în zonele rurale și în unele zone urbane
unde nu există rețea de canalizare, sunt apele uzate fecaloid, menajere care provin de la:
- instalațiile igienico-sanitare;
- ape de spălare din bucătării;
- igienizarea spațiilor interioare și exterioare;
- ape pluviale impurificate cu dejecții animaliere;
- îngrășăminte și substanțe fitosanitare din agricultură.


Aer – atmosferă
Nu există date concrete rezultate din măsurători privind calitatea aerului ambiental în oraşul
Tășnad. Totuși, Tășnadul, ca de altfel și majoritatea orașelor din țară, se confruntă cu un set comun
de probleme precum calitatea scăzută a aerului, emisii de gaze cu efect de seră, trafic intens şi
ambuteiaje, nivel crescut de zgomot ambiental, 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, creşterea volumului
de resurse utilizate pe cap de locuitor), iar pe de altă parte modificările demografice, de care trebuie
să se ţină cont în dezvoltarea soluţiilor.
În aer se dispersează produşi poluanţi proveniţi din surse artificiale şi naturale. Cei mai
numeroşi şi mai periculoşi provin din activităţi industriale, transporturi, agrotehnică şi zootehnia
intensivă. Poluanţii caracteristici ai aerului ambiental proveniţi din procese de ardere s-au schimbat
în ultimii ani, datorită modificării combustibililor utilizaţi, în sensul că nu se mai folosesc
combustibili solizi (cărbune), ci gaz metan, reducându-se astfel conţinutul de dioxid de sulf şi azot.
În schimb, datorită traficului intens, a produşilor de ardere rezultaţi de la combustia gazelor şi al
emisiilor de compuşi organici volatili a crescut conţinutul de substanţe oxidante la nivelul solului.
Tot din procesele de combustie şi din traficul intens provine conţinutul crescut de metale grele din
praful din aer, care poate fi regăsit şi în sol prin sedimentarea prafului fin.
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Soluţiile şi măsurile propuse trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze aspecte legate
de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice sau reducerea progresivă a
dependenţei de combustibilii fosili.
Principalele surse de poluare ale aerului sunt:
- sobele de încalzire ale locuințelor individuale, care sunt în general cu lemne, astfel încât atmosfera
se încarcă, în perioada rece a anului, cu substanțe nocive (particule de SO (S02), CO, hidrocarburi,
NO (N02).
Calculul emisiilor rezultate pe o gospodărie:
- monoxid de carbon (CO) Q co = 64,8 kg/an;
- particule de cenușă, cantitate de particule la emisie C = 207,30 kg/an, cantitatea de cenusa. Cc =
28,8 kg/ an;
- traficul auto poate fi o altă sursă potențială de poluare a cerului în localități. Autovehiculele
evacuează în atmosferă un complex de poluanți gazoși și solizi, de natura organică și anorganică:
monoxizi de carbon, oxizi de azot, pulberi cu conținut de plumb, hidrocarburi și alți compuși
organici volatili.
Traficul rutier este sursa cu cea mai mare pondere în poluarea cu CO2 și practic singura
responsabilă cu poluarea cu plumb.
Nivelul de poluare maxim a unei artere de circulație este la o înălțime de 2 m, deci la nivelul
respirației umane.
Nivelul concentrației de poluanți depinde de trei categorii de factori:
- intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;
- configurația stradală (lărgimea, orientarea față de vânturile dominante, înălțimea și omogenitatea
clădirilor care o marginesc);
- condițiile meteorologice de dispersare a poluaților.
O altă sursă de poluare a aerului o reprezintă și groapa de gunoi a localității Tășnad, care nu
este amenajată corespunzător, iar în timp, ca urmare a descompunerii naturale a elementelor
componente din deșeuri și reziduri se formează substanțe poluante ca hidrogen sulfurat (H2S),
amoniac (NH3), metan (CH4).
Dejecțiile animaliere sunt surse de gaze poluante, hidrogen sulfurat (H2S), amoniac, metan.
Anual cantitatea de dejectii animaliere pe cap de animal rezultată este de 10 -12 tone de la vaci, 810 tone de la cai, 1,5 tone de la porcine, 0,5 tone de la ovine, 50-60 kg de la găini.


Soluri
Calitatea solului este afectată atât de surse antropice cât şi de cauze naturale.
Majoritatea claselor de soluri din arealul oraşului Tășnad sunt puternic afectate de activitatea
agricolă, dar și ca urmare a acţiunii poluanţilor din atmosferă în timp îndelungat, îndeosebi dioxid
de carbon şi metale grele. În zona intravilanelor localităților există o sursă posibilă de poluare a
solului cu nitrați, rezultată în urma fertilizării excesive a terenurilor agricole, nitrați ce se regăsesc
în partea comestibilă a legumelor.
Prin multitudinea de procese şi fenomene 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 frecvente sunt cele geomorfice (alunecări, tasări), hidrice (inundaţii,
exces de umiditate) şi climatice (secete, ploi torenţiale, furtuni, îngheţuri timpurii etc.) şi edafice
(sărăturarea solurilor).
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Au fost stabilite împreună cu reprezentanții Consiliului Local și se referă la zona Văii
Cehalului, care crează probleme în general primăvara și vara când precipitațiie sunt abundente și de
scurtă durată. Zonele inundate sunt zonele joase din extravilanul și intravilanul orașului Tășnad.
Terenurile situate în estul zonei ștrandului, terenurile de pe malul stâng și drept dincolo de podul de
pe str. Ștefan cel Mare, zona vestică a incintei S.C. SOMETA S.A. din zona industrială și terenurile
agricole până la localitatea Valea Morii, sunt terenurile care sunt inundate de apele văii Cehalului.
În aceste zone sunt necesare măsuri de înlăturare a inundațiilor cum ar fi: într-o primă etapă
decolmatarea albiei văii pe toată lungimea, a doua etapă îndiguirea ei și regularizarea văii în zonele
cu foarte multe meandre.
Zone cu alunecări de teren
În intravilanul localității Tășnad 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 Pisicii s-a activat în anul 1997-1998 când s-au întocmit studii și proiecte
pentru stoparea alunecărilor. S-au înaintat primele măsuri pe teren, zona fiind stabilizată. Sunt
necesare plantări de pomi pentru stoparea definitivă a alunecărilor.
Zona fabricii de corpuri ceramice nu este activă la ora actuală, există însă riscul ca datorită
extracției zăcământului de argilă pe o suprafață mare, în urma căreia au rezultat diferențe mari de
nivel între fundul gropii și baza superioară a dealului natural, să se producă alunecări de teren. Pe
baza dealului este situat cimitirul orașului și un drum de ocol. Vor fi necesare lucrări de împăduriri,
ziduri de sprijin.
A treia zonă este situată în sud-estul orașului, în zona viilor unde s-au început în 1999
lucrări de extragere a argilei în mod necontrolat de către cetațeni. Se impune sistarea acestor
activități și împădurirea sau plantarea zonei.
Deși aceste zone se află în intravilanul existent și propus, lucrările de construire vor putea fi
realizate doar cu elaborarea în faza inițială a studiilor geotehnice.
Caracteristicile și situația degradării solului la nivel administrativ al orașului Tășnad sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 12 - Situația degradării solului si afactorilor cauzatori la nivelul UAT Tasnad (Sursa info – OSPA Satu Mare)

Din care:
Locatie

Tasnad

Total
teren
agricol
3.522

Apa
Vint
Ha

%

Ha

%

Alunecari
de teren
Ha
%

0

0

0

0

0,6

Eroziune

Mlastini
Ha

0.11 0

Zona sarata

%

Ha

%

0

0

0



Calitatea apelor de suprafață și subterane
Apele de suprafaţă aparţin bazinului de recepţie al Ierului (Eriului), artera principală fiind
Pârâul Cehăluţ (18,8 km lungime), cu un curs semitemporal, cu albia abia schiţată în direcţia SV –
NE, conform înclinării terenului. Afluenţii Pârâului Cehal sunt Pârâul Valea Neagră (3,7 km
lungime), Pârâul Ciripicea (9,7 km lungime), Pârâul Valea Raţiului (3,7 km lungime), Pârâul
Micăului (5,2 km lungime) şi Pârâul Checheţ (16,3 km lungime). Revărsarea, fenomenele de
meandreare, precum şi cursurile părăsite reclamă urgente lucrări de regularizare prin
recondiţionarea sistemelor de canale de scurgere, deocamdată colmatate (Pârâul Santău).
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Drenajul subteran şi de suprafaţă defectuos, datorită prezenţei unor straturi de argile care
împiedică infiltrarea în profunzime, influenţează negativ acumularea rezervelor de apă necesare
solului în perioada de vară.
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 include și o serie de lacuri (iazuri) ale căror atribute atractive
nu pot fi neglijate, ci dimpotrivă, trebuie intens şi polivalent valorificate, atât ca elemente pitoreşti
ale peisajului, cât şi prin activităţi nautice, pescuit, înot. Principalele acumulări de acest tip din
Tăşnad şi localităţile învecinate sunt prezentate în tabelul nr. 13.
Tabelul nr. 13. Date privind unele caracteristici morfometrice şi hidrice ale lacurilor (sursa:Raportul starii de mediu al judetului
Satu Mare, 2013)

Nr.
crt.

Denumirea
Lacului

Localizare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cornet
Ogrăzii
Chegea
Tăşnad I
Tăşnad II
Orbău
Chereuşa
Birtokkut
Forintaş
Cânepişte

V.Timiş
V.Huta
V.Săcăşeni
Tăşnad
Tăşnad
V.Sălciilor
V.Becheni
Pir
Pir
Pir

Suprafaţa
(ha)
0,5
0,6
0,4
1,8
1,0
21,6
1,2
0,8
1,5

Lung.
la cor.
(m)
147
137
68
76
157
400
98
80
130

Volum
NNR
(m3)
10000
12000
8000
36000
18000
320000
9200
10000

Funcţia
Atenuare
Atenuare
Atenuare
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă
Piscicolă

Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în hidrostructuri granulare de tip multistrat
situate în depozite pleistocen - cuaternare. În funcţie de condiţiile hidrogeologice, se deosebesc
două medii acvifere: unul de adâncime (acviferul termal ponţian) şi unul mai aproape de suprafaţă
(sistemul acvifer holocen).
Apele freatice sunt cantonate în pietrişurile din lungul luncilor, conurile de dejecţie, pânzele
aluviale ale câmpiilor joase sau înalte şi în terase. Uneori apar şi la baza depozitelor loessoide. În
câmpiile cu caracter de glacis subcolinar, stratele acvifere sunt discontinue sau locale, din cauza
intercalaţiilor argiloase. În schimb, la nivelul zonelor de luncă şi pe terasele inferioare larg
dezvoltate, pânzele acvifere sunt aproape de suprafaţă şi au o productivitate mare. Drenajul apelor
freatice se face spre regiunea coborâtă a Văii Ierului. Gradienţii hidraulici sunt destul de diferiţi în
regiune, având valori cuprinse între 0,0025 şi 0,0050.
Debitele medii ale apelor freatice cantonate în zona de câmpie variază între valori de 0,1 şi
1,5 l/s/km2. Apele subterane de adâncime se prezintă sub formă ascensională sau arteziană şi sub
formă de zăcământ. Etajul superior de straturi acvifere este format din ape dulci, carbonatate, la
adâncimi de 250-400 m.
Apele freatice din câmpia joasă şi terasele inferioare nu corespund sub raport cantitativ şi
calitativ (starea chimică şi bacteriologică) pentru alimentarea cu apă a localităţilor. Fac excepţie
unele surse locale care dispun de debite mai însemnate, asigurând necesarul pentru o bună parte a
populaţiei. În treapta piemontană apar la contactele morfologice, linii de izvoare bogate care pot
asigura necesarul de apă prin sisteme centralizate.
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Pe teritoriul localităţii Tăşnad a fost descoperit un important zăcământ hidro-termo-mineral
în anul 1978, fiind forat un puţ de captare a apei termale, la o adâncime de 1.354 m (sonda 4.715).
Apele de zăcământ din etajul inferior (800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau ca foraje
sub formă de ape minerale, dar şi termale, la 50oC şi chiar peste 70oC.
Zăcământul hidromineral cu caracteristici termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de
1200 m şi are un debit de 1.500 m3/24 h, obţinut dintr-o singură sondă. Apa hipertermală are o
temperatură de suprafaţă de 72 ºC şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant clorurată bicarbonatată - sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sodică - calcică magneziană în prezenţa amoniului şi potasiului.
Apa termală provenită din forajul 4.715, utilizată în bazinele Staţiunii Tăşnad, prezintă
următoarele caracteristici: mineralizarea totală de 9.846,3 mg/l; pH: 7,5; anioni: Cl -, HCO3-, SO42-,
NO3-, I -, Br -; cationi: Na+, Ca2+, NH4+, Mg2+, K+, Fe2+; acid boric (HBO2); acid silicic (H2SiO3).
Apa analizată din punct de vedere chimic şi microbiologic, conform Raportului de Încercări
nr. 47/2007 al Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti,
poate fi utilizată în cură externă în următoarele afecţiuni: reumatismale degenerative, reumatismale
abarticulare, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii),
afecţiuni posttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine, boli de metabolism).
Date hidrogeologice primare şi de calcul privind forajele executate în formaţiunile
pleistocene şi pliocen superioare din zona Tăşnad sunt prezentate în tabelul de mai jos (după
A.Ţenu, 1981):
Tabelul nr. 14 - Date hidrogeologice primare şi de calcul privind forajele executate în formaţiunile pleistocene şi pliocen superioare
din zona Tăşnad (după A.Ţenu, 1981 - Forajele în acviferul termal din zona Tăşnad)

Localizare
Localitatea
Cig
Sărăuad
Tăşnad
Tăşnad
Tăşnad
Tăşnad
Santău
Santău
Santău
Cehal

Cota
(m)
131,2
138,0
136,0
136,0
136,0
136,0
124,5
124,0
123,7
163,0

Adâncimea
31,0
85,0
118,5
185,0
65,0
104,0
72,0
60,0
352,0
100,5

Nh
(m)
-3,8
-30,0
-1,5
-12,0
-6,4
A
-3,5
-7,0
+3,0
A

Elemente hidraulice
Măsurate
Calculate
S
Q
q
H
K4
(m)
(m3/zi) (m3/zi.m)
(m/zi)
3,0
290,4
96,80
26,0
23,54
10,0
432,0
43,20
36,0
9,11
6,0
720,0
120,00
114,8
17,94
6,5
600,0
92,31
162,7
11,17
15,2
1123,2 73,89
52,4
11,43
3,5
984,0
281,14
90,0
21,21
14,0
288,0
20,57
64,0
6,62
25,0
360,0
14,40
47,0
2,16
35,5
406,1
11,40
106,0
3,96
16,0
192,0
12,00
100,0
1,37

T5
(m2/zi)
85
105
133
106
88
282
24
18
16
15

Sursa de alimentare cu apă potabilă şi industrială a oraşului Tăşnad o constituie apele de
adâncime cantonate în depozitele de terasă de 11 - 20 m, 40 - 55 m, 70 - 90 m şi 115 - 120 m. Din
cele 9 foraje executate, şase au adâncimea de circa 120 m şi captează trei complexe acvifere (45 54 m, 68 - 90 m şi 113 - 116 m), iar trei au adâncimea de 40 m şi captează două acvifere (l 1-20 m,
26 - 28 m).
Debitul şi calitatea surselor de apă corespund cerinţelor actuale ale folosinţelor din oraşul
Tăşnad. Astfel, debitul de apă ce provine din frontul de captare a fost estimat la 3.000 m3/zi sau 125
m3/h. Debitul unui puţ a fost estimat la circa 16-20 m3/h, ceea ce corespunde cu 4,5 - 5,5 l/s. Sub
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aspect calitativ apa cantonată în complexele acvifere menţionate corespunde condiţiilor de
potabilitate prevăzute în STAS 1342/1991.
Principalele surse de poluare a apelor - în zonele rurale și în unele zone urbane unde nu
există rețea de canalizare:
ape uzate fecaloid, menajere care provin de la:
instalatiile igienico-sanitare;
ape de spalare din bucatarii;
igienizarea spatiilor interioare si exterioare
ape pluviale impurificate cu dejecții animaliere;
îngrasaminte si substante fitosanitare din agricultura.

Conservarea biodiversității - starea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice arii protejate
Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul administrativ al localităţii Tăşnad este încadrat
zonei de silvostepă (subzona silvostepei nordice cu stejari mezofili), în care se asociază două entităţi ale
învelişului fitogeografic: terenuri acoperite cu vegetaţie ierboasă specifică zonelor de câmpie şi zona de
vegetaţie forestieră compactă sau dezvoltată local sub forma pâlcurilor de pădure, care ocupă doar
parţial versanţii dealurilor piemontane.
Zona de pădure de 1004,60 ha reprezintă 10,40% din teritoriu administrativ, un procent
destul de mare pentru sudul județului.
Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarea altitudinală, fiind mai mult o expresie a
gradului de antropizare a regiunii cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră prezintă
un pronunţat caracter de discontinuitate, numai în extremitatea sud-estică a teritoriului întâlnindu-se
suprafeţe împădurite compacte, alcătuite din specii de foioase (păduri de cerete şi asociaţii de cer –
gorun – stejar).
Valorificarea agricolă îndelungată a terenurilor a determinat defrişarea unor extinse
suprafeţe, ceea ce a făcut ca vegetaţia spontană să se mai păstreze doar insular. Restrângerea
treptată a etajului forestier, sub impactul activităţii antropice, a condiţionat apariţia pajiştilor
secundare, terenurilor arabile, plantaţiilor pomi-viticole şi a vetrelor de localităţi. Alternanţa
terenurilor cultivate cu cele de pajişte, a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră cu cele acoperite de
vegetaţie ierboasă generează peisajul de tip parc, cu reale trăsături atractive, prin estetica sa aparte.
El 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 ţină seama permanent.
Vegetaţia erbacee este reprezentată de pajişti şi tufărişuri xerofile asemănătoare cu cele din
stepă, precum şi de pajişti mezofile, mezohigrofile şi higrofile (în locuri mai umede). Pajiştile
xerofile sunt edificate în principal de către păiuşul stepic (Festuca valesiaca) şi colilie (Stipa
lessingiana), dar care în mare parte sunt fie desţelenite şi transformate în terenuri agricole sau
pârloage, fie degradate datorită suprapăşunatului. Desţelenirea pajiştilor nu se va efectua pe
terenurile cu pantă mai mare de 10o, cele aflate în proximitatea ogaşelor şi ravenelor active,
indiferent de pantă, pentru a preveni eroziunea solului, cât şi pe solurile cu grosime sub 10-20 cm a
orizontului superior (A), care pot avea fragmente de roci dure de suprafaţă sau pe terenurile în care
apa freatică se află sub 50 cm adâncime.
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Pe lângă specii ierboase, în flora spontană, se mai găsesc o serie de plante medicinale şi
aromatice, peste 35 de specii, dintre care amintim: muşeţel, albăstrele, sulfina, macul roşu de câmp,
trifoiul roşu, păpădia, sunătoarea, coada şoricelului, traista ciobanului, cimbrişorul de câmp,
podbalul, ş.a. Ele se constituie în elemente de sustenabilitate a practicilor ancestrale din medicina
populară locală, dar şi în posibile modalități de utilizare în turismul curativ organizat în staţiunea
Tăşnad prin băi şi extracte din plante folosite în cura externă şi internă.
Silvostepa actuală poate fi considerată, în bună măsură antropogenă (postforestieră), fiind
rezultatul defrişării pădurii în diferite scopuri. În acelaşi context, extinderea culturilor agricole şi
intensificarea păşunatului au condus, mai ales în ultimul secol, la degradarea calitativ-cantitativă
(stepizare) a pajiştilor naturale de silvostepă.
În zona de câmpie sunt caracteristice atât fitocenoze mezohigrofile din alianţa Agrostion
stolonifarae, cât şi fitocenoze halofile ale asociaţiilor Artemisio santonici, Festucetum pseudovinae,
Puccinellietum limosae, Camphorosmetum annuae.
În etajul colinar, răspândirea fitocenozelor este influenţată în mare parte şi de expoziţia
versanţilor. Pe versanţii însoriţi vegetaţia lemnoasă zonală o formează fitocenozele asociaţiilor
Quercetum petraea - cerris şi Quercetum farnetto – cerris, iar pe versanţii mai umbriţi se întâlnesc
frecvent cenozele asociaţiei Querco petraea – Carpinetum. Vegetaţia secundară formată pe aceste
teritorii după defrişarea pădurilor este reprezentată, atât prin unele pâlcuri de tufişuri mezoxerofite
ale asociaţiei Pruno spinosae – Crataegetum, cât mai ales prin pajiştile mezoxerofile ale asociaţiilor
Agrostio - Festucetum rupicolae şi Agrostio - Festucetum valesiacae.
Cele mai reprezentative asociaţii azonale apar la nivelul luncilor şi sunt reprezentate de
diverse specii lemnoase şi ierboase. Vegetaţia de luncă cuprinde două tipuri principale de asociaţii:
zăvoaiele sau pădurile de luncă şi pajiştile de luncă.
Vegetaţia lemnoasă de pe malul râurilor, numită şi zăvoi, este formată din esenţe moi
precum: răchită albă (Salix alba), plesnitoare (Salix fragilis), salcie (Salix triandra), răchită (Salix
viminalis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), plop hibrid (Populus x canescens),
arin negru (Alnus glutinosa), ulm (Ulmus laevis, U. foliacea) şi izolat, pe suprafeţe restrânse,
Tamarix ramosissima (mai ales în sectorul câmpiilor formate pe depozite nisipoase); în ultimul timp
s-a plantat masiv plop canadian (Populus canadensis) şi diferiţi 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 vegetale.
În Culoarul Ierului, suprafeţele plane sau cu microdepresiuni, care primăvara posedă o umiditate
excesivă pentru ca vara să fie uscate, (cu apa freatică la – 0,5 m) sunt acoperite de Carex vulpina în
proporţie de 60% în asociere cu exemplare de Juncus compressus, Carex distans, Carex hirta,
Festuca pratensis, Trifolium dubium, Taraxacum officinale, Ranunculus repens, Ranunculus acris.
Pajiştile de rogoz şi coada vulpii ocupă suprafeţe întinse în lungul luncilor inundabile precum şi în
zonele cu excedent hidric.
Pe suprafeţe mari, neocupate de vegetaţia lemnoasă de luncă, sunt pajişti a căror compoziţie
floristică, cu o bună valoare furajeră, aparţin mai multor familii botanice: coada vulpii (Alopecurus
pratensis), firuţă (Poa pratensis), timoftică (Phleum pratensis), raigras (Lolium perenne), Agrostis
alba, Trifolium pratense, T. campestre, T. arvense, Medicago falcata, pirul târâtor (Agropyron
repens), Agrostis tenuis, Falcaria vulgaris, Salvia pratensis ş.a.
Zăvoaiele din regiunea colinară sunt formate din salcie căprească (Salix caprea), Salix
incana, Alnus viridis şi cu o largă amplitudine ecologică Salix pentandra, Salix purpurea şi S.
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cinerea. În zona de contact câmpie - deal vegetează stejarul (Quercus robur), cerul (Quercur cerris),
gârniţa (Quercus frainetto), teiul (Tilia tomentosa), frasinul (Fraxinus excelsior) ş.a.
În regiunea dealurilor piemontane se întâlnesc areale forestiere extinse alcătuite din gorun
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), mesteacăn (Betula verrucosa) şi cu o largă
amplitudine ecologică (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), cătina albă (Hippophae rhamnoides) ş.a. Stratul arborescent 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, Rubus caesius, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Morus alba, Amorpha
fruticosa, Viburnum lantana, Crataegus monogyna şi Rosa canina.
Printre arborii din zăvoaie 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 vulgaris, Bidens tripartita, Agrostis alba, Calamagrostis epigeios, Agrostis
stolonifera, Poa nemoralis, Galium aparine, Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Angelica
sylvestris, ş.a.
Vegetaţia acvatică din spaţiul analizat, întâlnită de-a lungul malurilor râurilor şi lacurilor, se
dezvoltă sub forma vegetaţiei palustre bistratificate, unde predomină stuful (Phragmites australis),
papura (Typha latifolia), rogozul (Carex pseudocyperus), alături de alte specii higrofile şi hidrofile:
Oenanthe aquatica, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Poa trivialis, Juncus effusus.
Pe terenurile cu exces de umiditate, apare mana de apă (Glyceria maxima) sub forma unor
pâlcuri şi în asociere cu alte specii, cum ar fi: Phalaris arundinacea, Carex pseudocyperus, Mentha
aquatica. Această fitocenoză se dezvoltă în ape stagnante cu un conţinut bogat de materii organice.
Sectoarele cu pantă redusă, unde curentul este slab, se remarcă printr-o vegetaţie cu plante
submerse: brădiş (Myriophyllum verticillatum), broscariţă (Potamogeton natans), paşă
(Potamogetum crispus). În cursurile râurilor din sectorul colinar, există o serie de plante bine fixate
de pietre şi bolovani, cum sunt muşchii (Fontinalis) şi algele filamentoase, care formează bioderma
vegetală.
Funcţia turistică a vegetaţiei este extrem de nuanţată, ea constituindu-se într-un element
fundamental al peisajului, cel mai pregnant 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 mediului de viaţă, stresul şi poluarea devin factori cu un impact negativ sesizabil
asupra oricărui individ, descinderea în natură este sinonimă cu regăsirea paradisului pierdut, a
rădăcinilor sănătoase ale existenţei sale. În al doilea rând, vegetaţia se constituie într-o resursă
atractivă relevantă prin asociaţiile majore şi minore, plantele endemice şi relicte, plantele
medicinale utilizate în diferite proceduri de cură, plantele cu nimb spiritual (înzestrate cu o anumită
simbolistică de comunitatea antropică), prin efectul de margine şi efectul de insulă pe care le
determină. 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 ecologice şi a condiţiilor naturale actuale, elementele faunistice ale
teritoriului investigat aparţin spaţiului de interferenţă dintre provinciile pannonică şi dacică.
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Prezenţa ecosistemelor forestiere pe circa 15 % din teritoriu, împreună cu fauna cinegetică,
asigură 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 apreciază că acestea sunt reduse în
comparaţie cu efectivele optime.
Fauna zonelor antropizate nu este altceva decât rezultatul modificărilor apărute în structura
vegetaţiei şi a efortului acesteia de a se adapta noilor habitate. Impactul direct şi indirect exercitat
de factorul antropic (defrişări, lucrări agrotehnice, păşunat, extinderea perimetrelor construite, ş.a.)
asupra componentei naturale, a indus transformări cu grad mare de remanenţă în structura
funcţională a biotopurilor şi biocenozelor din regiune.
Din punct de vedere turistic, rolul faunei se rezumă la două aspecte: primul, cel de animare
şi înnobilare a peisajului, incluzând toate speciile de animale terestre, aeriene sau acvatice prezente
în zona respectivă, ce pot fi văzute şi admirate de vizitatori, iar al doilea, cu conotaţii mult mai
precise, interesând doar o parte din fondul faunistic, importantă sub aspect cinegetic şi piscicol.
Fauna pădurilor de gorunete. Mamiferele care trăiesc în aceste păduri nu sunt locuitori tipici
ai acestora: pârşul de stejar (Eliomys quercinus), iepurele (Lepus europaeus), lupul (Canis lupus),
vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus capreaolus) - foarte frecvent,
veveriţa (Sciurus vulgaris) - rar, pisica sălbatică (Felis silvestris) - rar. Turismul cinegetic deţine
astfel, prin exemplarele de mistreţ, vulpe şi iepure, aflate în număr mare în pădurile zonei, un mediu
prielnic de desfăşurare şi rentabilizare a activităţilor de profil.
Ornitofauna gorunetelor este foarte bogată cuprinzând: porumbei sălbatici (Columbia
oenas), turtureaua (Streptopelia turtur), gaia roşie (Milvus milvus), uliul porumbar (Accipiter
gentilis), potârnichea (Perdix perdix), fazanul (Phasianus colchicus), cucul (Cuculus canorus),
privighetoare (Luscinia megarhynchos), piţigoiul (Parus), mierla (Turdus merula), grangurele
(Oriolus oriolus), sticletele (Carduelis carduelis), sitarul (Sopolax rusticola), florintele (Carduelis
chloris), fâsa de pădure (Anthus trivialis), cinteza (Fringilla coelebs), sturzul de vâsc (Turdus
viscivorus), codroşul de grădină (Phoenicurus phoenicurus), huhurezul mic (Strix aluco),
ciocănitoarea mare (Dendrocops major), pitulicea mică (Phylloscopus collybita).
Fauna de silvostepă este mai puţin diversificată decât cea de pădure, de interes turistic fiind
iepurele de câmp (Lepus europaeus), iar în apele de câmpie întâlnim vidra (Lutra lutra). Ornitofauna
este alcătuită din: dropie (Otis tarda)- declarată, datorită rarităţii sale, monument al naturii; pitpalac
(Turnix worcesteri), potârniche (Perdix perdix), eretele sur (Circus pygargus), ciuful de pădure
(Asio otus), guguştiucul (Streptopelia decaocto), fâsa de câmp (Anthus campestris), ciocârlia
(Alauda arvensis), fazanul (Phasianus colchicus), raţa sălbatică (Anas platgrincos), lăcarul de
pipirig (Acrocephalus paludicola).
Ihtiofauna apelor curgătoare şi lacustre este deosebit de diversificată incluzând numeroase
specii de interes precum racul (Astacus fluviatilis), scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul
(Leuciscus cephalus), mreana (Barbus barbus), crapul (Cyprinus carpio), mreana vânătă (Barbus
meridionalis petenyi), carasul (Carassius auratus gibelio). Dintre peştii de talie mică, cel mai caracteristic este porcuşorul de vad (Gobio uranoscopus frici), câra (Sabanejewia aurata), obleţul
(Alburnus alburnus) şi porcuşorul de nisip (G. kessleri). Rolul faunei acvatice în diversificarea
agrementului turistic este binecunoscut, ea facilitând pescuitul sportiv şi de agrement, intens
practicat de o anumită categorie de vizitatori ai zonei. Din acest punct de vedere, iazurile numeroase
din preajma localităţii Tăşnad (Tăşnad I şi II, Chereuşa, Chegea, Orbău, Forintaş, Cânepişte etc.)
oferă condiţii optime agrementului de profil.
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Arii protejate
Pe raza UAT Tășnad nu există arii naturale protejate.


Spații verzi
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi situate în intravilanul localității, în anul 2014 (sursa
Primăria Tășnad), era de 3.62 ha și este alcătuită din parcuri (zona dealul Pisicii), fășii plantate
pentru protecția apelor (pârâul Cehal), fășii plantate de-a lungul carosabilului (pe străzile Înfrățirii și
Lăcrămioarelor), squaruri (lângă Muzeul Tășnad și noul sediu al Primăriei), spații verzi aferente
dotărilor publice (incintele școlare, zone verzi ale cimitirelor, etc). La cele de mai sus se adaugă o
suprafață de 6.33 ha, zona ștrandului termal, fiind o zonă de agrement. Luând în considerare
numărul de locuitori pentru orașul Tășnad (fără localitățile aparținătoare) din anul 2002 (7.312
locuitori), suprafața de spațiu verde public pe cap de locuitor este de 9.82 mp/loc., ceea ce este mult
sub norma impusă prin Ordonanța de urgență 114/2000 (26 mp/loc).
In aceasta etapa de programare, 2014 – 2020, Autoritatea locala prin parteneriatele locale si
zonale isi propune sa aduca la un nivel mult superior suprafata de spatiu verde public, tinta propusa
fiind de 59.01 mp/loc.
Oraşul Tășnad are parcuri publice amenajate cu locuri de joacă pentru copii (cu mobilier
specific urban) aflate in diverse stadii de utilizare avansata/degradare. Astfel exista 4 locuri de joaca
amplasate astfel: Cartierul Nicolae Iorga – care necesită lucrări de reamenajare/reabilitare, zona
Aleea Salcamilor – care necesită lucrări de reamenajare/reabilitare si in Cartierul Zorilor – dat in
folosinta in anul 2014. In zona strandului termal Tasnad – a fost dat in folosinta in anul 2015 un loc
de joaca. Este de menționat însă, că administrația locală s-a preocupat pentru amenajarea cu
mobilier specific a locurilor de joacă în incintele grădinițelor din toate localitățile aparținătoare mai
mult sau mai putin dotate.


Zone critice/ de risc privind deteriorarea calitătii mediului înconjurător
Zonele inundate sunt zonele joase din extravilanul și intravilanul orașului Tășnad.
Terenurile situate în estul zonei ștrandului, terenurile de pe malul stâng și drept dincolo de podul de
pe str. Ștefan cel Mare, zona vestică a incintei S.C. SFL Tehnologies SRL din zona industrială și
terenurile agricole până la localitatea Valea Morii, sunt terenurile care sunt inundate de apele văii
Cehalului. Zone cu alunecari de teren - au fost identificate trei zone de alunecari de teren: zona din
Dealul Pisicii, zona fabricii de corpuri ceramice, zona din apropierea lacului de acumulare.
Deși aceste zone se află în intravilanul existent și propus, lucrările de construire vor putea fi
realizate doar cu elaborarea în faza inițială a studiilor geotehnice specifice unor astfel de terenuri
aflate în situații de risc și hazard.
1.1.3.

Analiza SWOT a resurselor naturale

S (+):
 Orașul deține ape hipertermale;
 Există un circuit cultural, în care este inclus și
orașul Tășnad,al cetăţilor şi castelelor antice şi
medieval, respectiv: Satu Mare – Carei –Tăşnad –
Ardud – Medieşul Aurit – Livada – Turulung;
 Realizarea de investiții pe domeniul: creşterea
calităţii şi productivităţii în domeniul privat
(extindere, reamenajare, retehnologizare, achiziţii
de echipamente, prin POS CCE;








W (-):
Spaţii verzi insuficiente;
Utilizarea într-un mod nedurabil al resurselor
naturale;
Lipsa punctelor de informare sau a centrelor de
vizitare;
Infrastructură de mediu insuficientă;
Grad scăzut de informare și conștientizare a
comunităților locale;
Emisii de particule din sursele de încălzire a
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Sunt monitorizati pulberii în suspensie de către
APM SM, indicator privind calitatea aerului;
Se implementează proiectul de modernizare a DJ
191 Marghita-Tăşnad;
Este în curs de construcție și reabilitare rețeaua de
apă și canalizare în oraș
Se realizează lucrări de construcție a stației de
epurare a apelor uzate;
Este în curs de realizare reabilitarea stației de
tratare a apei potabile;
Se implementează proiectul privind zonarea,
contorizarea și monitorizarea presiunii, care
cuprinde și orașul Tășnad;
Infrastructura de acces existentă (rutieră,
feroviară, marcaje, etc.);
Existența diferitelor mijloace de transport în
comun;
Implementarea planului județean de management
integrat al deșeurilor;
Sistarea activității de depozitare a deșeurilor
menajere și demararea lucrărilor de închidere şi
ecologizare prin lucrări de nivelare a deşeurilor
depozitate.
Spații de campare amenajate cu dotări
corespunzătoare, în vederea diminuării impactului
asupra mediului;

O (+):
 Valorificarea durabila a patrimoniului natural
local : a fondului forestier si a terenurilor
agricole (in special pasuni si fanete) prin
metode de agro_mediu, meserii traditionale,
servicii turistice, etc.;
 Dezvoltarea constiintei si promovarea
implicarii civice de mediu.
 Valorificarea nămolurilor în agricultură
provenit de la staţia de epurare Tăşnad;
 Programul Operational Sectorial de Mediu POS Mediu;
 Programul Operational de Cooperare
Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-RomaniaUcraina si/sau România Ungaria;
 Dezvoltarea parteneriatelor publice-private;
 Dezvoltarea comunității prin valorificarea
resurselor naturale ;













clădirilor și locuințelor (din combustibil solid,
lemnos),
Depozitarea necontrolată a deșeurilor pe malul
căilor secundare de transport sau pe malul apelor;
Lipsa locurilor de muncă;
Lipsa neconcordanțelor legislative și de
perspectivă a autorităților publice locale și
județene;
Promovarea insuficientă a obiectivelor turistice;
Lipsa unei strategii de dezvoltare a orașului;

T (-):
Poluarea solului și a pânzei freatice datorate
depozitării necorespunzătoare a dejecțiilor
animaliere;
Eroziunea de adâncime a apelor pluviale de pe
Dealul Tășnadului;
Lipsa sistemului de alimentare cu apa in
localitatile rurale si alimentarea cu apa a
gospodariilor de la puturile de mica adancime
cu apa necorespunzatoare din punct de vedere
al potabilitatii, ducand la îmbolnavirea
locuitorilor
Presiuni investitionale asupra resurselor
naturale, necorelate cu obiective durabile de
dezvoltare;

Analiza resurselor fizice/ starea așezărilor
Acest capitol studiază “scheletul” urban al localității, care susține activitățile de dezvoltare
locală. Scopul este identificarea cantitativă și calitativă a rețelelor de acces, utilităților publice,
spațiilor și dotărilor publice care pot susține obiectivele de dezvoltare locală, asigurând relația dintre
celelalte resurse locale și capacitatea de a le transforma în produse și servicii cu valoarea adaugată
cât mai mare.
Procesul de urbanizare a devenit un fenomen general, specific şi ireversibil, fiind rezultatul
unor factori obiectivi, cum ar fi dezvoltarea comerţului, a transportului şi a industriei. La ora
actuală, judeţul Satu Mare deţine 5 concentrări urbane, din care 1 municipiu şi 4 oraşe.
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Oraşul Tășnad este situat la 60 km de municipiul Satu Mare, reşedinţa judeţului Satu Mare
şi este format din șase localităţi: oraşul propriu-zis, Tasnad şi satele componente Blaja, Cig, Ratiu,
Sarauad, Valea Morii.
Suprafaţa zonei administrative a oraşului Tășnad este de 9.660 ha (2,18% din suprafaţa
judeţului) din care 1.063,26 ha intravilan. Oraşul are o populaţie de 8.631locuitori, cu o densitate de
52 față de 91 loc/ ha media pe judeţ Satu Mare.
Infrastructura de acces si transport marfuri si persoane
Căile de acces rutier au o dispoziţie radiară din localitatea Tăşnad spre satele aparţinătoare.
Teritoriul administrativ este străbătut, în partea de nord şi nord-est de DN 1F, care leagă municipiul
Zalău de Carei şi Satu Mare. Şoseaua asfaltată străbate teritoriul aferent oraşului Tăşnad,
satisfăcând, din punct de vedere al intensităţii traficului, cerinţele actuale, dar necesită reabilitare.
Darea în folosinţă a autostrăzii Borş – Cluj Napoca – Braşov va amplifica conexiunile oraşului prin
racordarea, în zona Marghita, a drumului naţional la această importantă cale de transport auto.
Drumurile comunale de legătură între localitatea Tăşnad şi localităţile Valea Morii şi Raţiu
sunt pietruite, respectiv din pământ, iar cel naţional spre localitatea Sărăuad oferă condiţii bune de
trafic. Drumurile judeţene spre satele Blaja şi Cig sunt asfaltate şi fac parte dintr-un program de
reabilitare.
În perspectivă, odată cu intensificarea circulaţiei turistice automobilistice, nevoia de locuri
de parcare amenajate va creşte.
Căile de acces feroviar sunt constituite din calea ferată 412, Jibou-Zalău-Tăşnad-Carei ce
traversează teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad.
Traficul de mărfuri şi călători pe calea ferată se înscrie în limitele fenomenului general de la
nivelul ţării, în sensul scăderii continue a ponderii sale, fără a se întrevedea o relansare a acestui tip
de transport, devenit din toate punctele de vedere secundar.

Fig. nr. 7 – Reteaua de drumuri la nivelul UAT Tasnad (sursa: Statutul Orasului Tasnad, PUG Oras Tasnad)
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Drumul național 1F (DN 1F) traversează localitatea de la nord spre nord est și asigură
legătura cu Orașul Carei în lungime de 25 km, și cu Municipiul Zalău DE 81 (58 km).
Drumuri județene către Marghita (județ Bihor) DJ 191Cehal DJ 109P, Cig DJ 108L, Pir,
Chereușa DJ 195C și 195D.
Reţeaua stradală a oraşului Tăşnad are o formă tentaculară pe direcţiile nord-est, nord-vest,
vest, sud-vest şi sud-est. Lungimea totală a străzilor 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 rețeaua de străzi asfaltate sau pavate în
lungime de 32,77 km și drumuri pietruite.
Suprastructura străzilor are îmbrăcăminte din:
- pământ - 4,21 km;
- piatră spartă - 10,085 km;
- pavaje pavele - 2,88 km;
- mixturi asfaltice - 13,94 km;
- beton de ciment - 1,66 km.
Localitățile rurale sunt situate în general pe principalele drumuri. Astfel, satul Sărăuad este
situat pe DN IF la intrarea dinspre Zalău. DJ1F și drumul de intrare în localitate până la zona
centrală sunt asfaltate, restul străzilor fiind din pământ. Satul Cig este situat pe DJ 108L la
intersecția cu DC 41A spre Săcășeni și DC 114 spre Unimat, asfaltat este doar DJ 108L și strada
spre zona centrală. Satul Valea Morii este situat pe un drum lateral din DJ 108M fiind asfaltata doar
portiunea de drum ce tine de drumul judetean Tasnad - Santau. Satul Blaja este situat pe drumul DJ
191, drum cu îmbrăcăminte asfaltică, dar deteriorat. Satul Rațiu nu are un drum practicabil de
legatură cu orașul Tășnad, acesta fiind din pământ.
La nivelul zonei urbane Tășnad, situația străzilor este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 15 – Situatia stradala la nivelul Orasului Tasnad (sursa: Primaria Orasului Tasnad)
Nr
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denumirea străzii
Ady Endre
Aleea Constructorilor
Aleea Garoafelor
Aleea Nucilor
Aleea Salcâmilor
Aleea Ştrandului
Aleea Zorilor
Avram Iancu
Belşugului
Biro Lajos
Caişilor
Castanilor
Cartierul Nicolae Iorga
Cartierul Victoriei
Cireşilor
Câmpului
Cloşca
Crasnei
Crişan
Florilor
Gării
Gheorghe Doja
Horea
Înfrăţirii
Lăcrămioarelor

Lungimea
-m470,00
140,00
290,00
100,00
120,00
280,00
710,00
1.450,00
550,00
430,00
175,00
500,00
400,00
160,00
300,00
1.740,00
550,00
1.490,00
700,00
410,00
800,00
620,00
430,00
2.200,00
1.840,00

Lăţimea
medie - m 30,00
9,00
10,00
12,00
9,00
14,00
25,00
12,00
10,00
10,00
10,00
12,00
15,00
10,00
6,00
16,00
12,00
10,00
14,50
7,00
15,00
7,00
12,00
20,00
21,00

Suprafaţa
medie
- m2 14.100,00
1.260,00
2.900,00
1.200,00
1.080,00
3.920,00
17.750,00
17.400,00
5.500,00
4.300,00
1.750,00
6.600,00
6.000,00
1.600,00
1.800,00
27.840,00
6.600,00
14.900,00
10.150,00
2.870,00
12.000,00
4.340,00
5.160,00
44.000,00
38.640,00

Lăţime carosabil
-m6,0
6,0
4,0
3,0
6,0
5,0
4,0-6,0
3,0-5,0
4,0
2,5-8,0
4,0-6,0
6,0
5,0-14,0
4,0
2,5-3,0
6,0
3,0
2,5-5,0
4,0
3,0
6,0
3,0
6,0-8,0
6,0-10,0
5,0-7,0

Altele
-m12,0
3,0
6,0
9,0
3,0
9,0
21,0-19,0
9,0-7,0
6,0
7,5-2,0
6,0-4,0
6,0
10,0-1,0
6,0
3,5-3,0
10,0
9,0
7,5-5,0
10,5
4,0
9,0
4,0
6,0-4,0
14,0-10,0
16,0-14,0
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Livezilor
Margaretelor
Minai Eminescu
Mihail Sadoveanu
Nicolae Bălcescu
Petru Maior
Pompierilor
Rozelor
Spicului
Ştefan cel Mare
Ştefan cel Mare -ramificare
Teiului
Traían Vuia
Trandafirilor
Tudor Vladimirescu
Viilor
Viitorului
Virgil Sălăjan
Zorilor
Santăului
TOTAL
TOTAL - din care: Dp P, Pp be
b„

635,00
150,00
550,00
360,00
396,00
800,00
600,00
580,00
1.600,00
2.840,00
570,00
2.400,00
170,00
840,00
1.260,00
600,00
230,00
390,00
480,00
470,00
32.776,00
32.776,0
42.10,0
10.085,0
2.880,0
1.660,0
1.3941.0

13,00
9,00
9,00
11,00
17,00
12,00
9,00
8,00
8,00
13,00
9,00
7,00
10,00
14,00
15,00
11,00
7,00
11,00
10,00
17,50

8.260,00
1.350,00
4.950,00
3.960,00
6.730,00
9.600,00
5.400,00
4.640,00
12.800,00
36.920,00
5.130,00
16.800,00
1.700,00
11.760,00
18.900,00
6.600,00
1.610,00
4.290,00
4.800,00
8.220,00
428.080,00
428.080,0

5,0
3,0
3,0-4,0
6,0
6,0
6,0
4,0
4,5-5,0
3,0
5,0-6,0
3,0
2,5
5,0
8,0-5,0
5,0
4,0
4,0
6,0-7,0
5,0
5,0

8,0
6,0
6,0-5,0
5,0
11,0
6,0
5,0
3,5-3,0
5,0
8,0-7,0
6,0
4,5
5,0
6,0-9,0
10,0
7,0
3,0
5,0-4,0
5,0
12,5

(Sursa info – Primaria Tasnad si PUD UAT Tasnad. Legenda: Dp = imbracaminte din pamant B = imbracaminte din balast P.s. = imbracaminte din
piatra sparta P.p. = imbracaminte din pavaj de pavele b.a. = imbracaminte asfaltica b.c. = imbracaminte din beton de ciment)

Calea ferată. Căile de acces feroviar sunt constituite din calea ferată 412, Jibou-ZalăuTăşnad-Carei ce traversează teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad. Traficul de mărfuri şi
călători pe calea ferată se înscrie în limitele fenomenului general de la nivelul ţării, în sensul
scăderii continue a ponderii sale, fără a se întrevedea o relansare a acestui tip de transport, devenit
din toate punctele de vedere secundar. Transportul feroviar se realizează pe linia CF cu ecartament
normal pe direcția Carei – Zalău, prin intermediul stației CF amplasată în partea de nord a orașului
Tășnad. Au fost dezafectate toate haltele și cantoanele de pe teritoriul administrativ. Din stația CF
se ramifică o linie de garare industrială, în N-E, pentru fabrica de caramizi și depozitul de materiale
de construcții. Suprafața ocupată de CF este de 6,75 ha pentru stația CF și linia principală și 1,0 ha
linie de garare N-E. Clădirea gării existente este mică și neîncăpătoare.
Transport public local - in prezent nu se cunosc date despre transportul in comun public urban.
Sunt însă menționate curse regulate practicate de agenți economici privați în diverse locații aflate la
nivelul județului Satu Mare și în județele învecinate. Totodată este practicat transportul și traficul de
persoane în și dinspre țările UE prin curse regulate și/sau ocazionale private. In prezent transportul in
comun public, local, la nivelul Orasului Tasnad nu mai exista. Acesta este desfasurat de operatori privati pe
diverse trasee la intervale orare prestabilite.

La data functionarii acestuia, cursele s-au derulat pe următoarele trasee:
- străzile Lăcrămioarelor, Înfrățirii și Gării, legătura între centrul orașului și gară ;
- Tășnad - Cehal – autogara, strazile Lacramioarelor, Infratirii, T. Vladimirescu, DJ 191, localitatea
Blaja, DJ 109 P
- Tasnad - Santau - autogara, strada Infratirii, DJ 108M, legatura si cu satul Valea Morii
- Tasnad - Sacaseni - autogara, str. P. Maior, DN1F, sat Sarauad, DN 1F
- Tasnad - Cean - autogara str. T. Vladimirescu, DJ 191 - Blaja - Cean
- Tasnad - Sincrai (str. Lacramioarelor) DJ 108L - Cig - DJ 108 L
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Infrastructura de mediu


Rețeaua publică de distribuție/ alimentare cu apă
Sistemul existent de alimentare cu apă deserveşte 89,56% din populaţia Tăşnadului.
Sistemul este alimentat în totalitate cu apă subterană. Există o stație de tratare a apei potabile, Uzina
de apă din Tășnad, cu o capacitate teoretică de 34,3 l/s.
Apa tratată este pompată în reţeaua de distribuţie 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 Tășnad se face din surse de apă subterană prin
captarea unui front hidrogeologic subteran compus din 9 foraje, cu adâncimi de 40 - 220m. Debitul
de apă captat de frontul de captare este de: Q sursa = 3000 mc/zi =125 mc/h = 35 1/sec. Debitul
unui puț este de cca 16-20 mc/h = 4,5 - 5,5 1/sec. Din punct de vedere calitativ, apa cantonată în
toate aceste complexe acvifere corespunde condițiilor de potabilitate prescrise de STAS 1342/1991.
Apa este tratată în stația de clorinare cu clor gazos și înmagazinată în rezervoare de compensare și
înmagazinare în numar de 5 rezervoare cu capacități cuprinse între 50 – 500 mc. Presiunea din
rețeaua de apă este prin pompare, nefiind prin cădere liberă.
Din cauza vechimii rețelelor de apă, 20-30 ani, apar pierderi de apă datorită spargerilor
repetate la îmbinări, racorduri și forări de teren.
Având în vedere cele de mai sus, se ivește necesitatea schimbării rețelelor de azbociment cu
țevi din polietilenă PE.
Utilajele montate în stația de pompare nu sunt performante, având un consum mare de
energie electrică, astfel se ivește necesitatea reechipării stației de pompare cu electropompe
moderne cu consum mai mic de energie.


Rețeaua de evacuare a apelor reziduale (menajere și industriale)
Având în vedere amplasarea orașului Tășnad în zona colinară, sistemul de canalizare
existent al orașului este divizor. În oraşul Tăşnad, serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare
sunt asigurate, prin gestiune delegată, de către operatorul regional S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Canalizarea pluvială. Apele pluviale din zona centrală sunt colectate de o rețea de
canalizare pluvială din tuburi de beton circular cu diametrele Dn 40-50-100 cm în lungime totală de
2,7 km și descărcate în Valea Câmpului. În celelalte zone ale orasului, apele pluviale sunt colectate
de rigole și șanțuri stradale și conduse în final în emisar pârâul Cehal.
Canalizarea menajeră. Reţeaua de canalizare 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
aferente străzilor Lăcrămioarei, Cloşca, Horea, Tudor Vladimirescu şi Înfrăţirii şi zona industrială.
La ora actuală, rețeaua de canalizare deservește un numar de 3.755 persoane, reprezentând un
procent de 50,13% din populația totală a localității. Debitele de ape uzate epurate – măsurate au
fost în anul 2012 de 227.842 mc. Tipul sistemului de canalizare este mixt. Rețeaua de canalizare
este caracterizată de conductele circulare.
Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 13,269 km și are următoarea structură în
funcție de materiale, diametre și vechime:
Material/ diametru
Beton 200 - 400 mm

Lungime
- m 8.350

Vechime
Sub 5 ani

5 – 15 ani

15-30 ani

Peste 30 ani

5.010

3.340
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Beton 300 – 1000 mm
(retea pluviala)
PVC 315 mm
PVC 200 mm
TOTAL

2.900
1.688
331
13.269

2.900
1.538
331
1.869

150
150

5.010

6.240

(Sursa: Primaria Orasului Tasnad)

Nivelul de infiltrații / exfiltrații în rețelele de canalizare - estimative, 134,646 mc/an .
Număr de incidente înregistrate în sistem (blocaje, prăbușiri)
Număr defecte: 18/an
Număr de blocaje, prăbușiri: medie lunară - 45,90/100 km.
Stații de pompare în rețeaua de canalizare: apele uzate ajung gravitațional la stația de epurare.
Stația de epurare. În anii 1974-1976 s-a executat o stație de epurare mecano-biologică, iar
până la darea ei în exploatare a funcționat o stație de epurare mecanică, și anume, un decantor cu
etaj pentru 1000 locuitori.
Stația de epurare este amplasată în nord - vestul localității, în spatele zonei industriale, în
apropierea emisarului pârâul Cehal și a fost dimensionată în prima etapă la un debit de Q men = 20
1/sec, 2592 locuitori echivalenți.
Având în vedere debitul existent al sursei de apă, de 35 l/sec, și dezvoltarea localității, se
ivește necesitatea retehnologizării stației de epurare și extinderea ei la o capacitate de Q statie = 45
1/sec. Neconcordanța între consumul de apă la sursa de Q sursa = 35 1/sec și debitul de tratare al
stației de epurare Q men = 20 1/sec, duce la încărcarea stației de epurare peste capacitate și la
depășirea indicatorilor la descărcarea în emisar.
Probleme în exploatare: stare avansată de uzură.
Emisarul stației de epurare: Valea SANTAU.
Deficiențele sistemului de canalizare constatate: grad de acoperire insuficient; stația de
epurare operează cu dificultate și calitatea apei epurată nu este conformă cu legislația în vigoare,
infiltrații/exfiltrații mari în/din rețeaua de canalizare; conformarea cu planurile de management
bazinal - proiect în derulare pentru conformare.


Reţeaua de gestiune a deşeurilor menajere şi industriale
În prezent, pe teritoriul județului Satu Mare nu se realizează o precolectare selectivă, la
sursă, a deșeurilor menajere de la populație, astfel nici a celor biodegradabile provenite de la
populație. Nu există încă implementat un sistem fezabil și eficient, lanțuri de colectare diferențiată,
și deci posibilitatea de valorificare a deșeurilor recuperabile și refolosibile. Operatorii serviciilor
publice de salubritate intreprind demersurile necesare pentru implementarea unui sistem de
colectare diferențiată a deșeurilor de hârtie, carton, mase plastice, sticlă și PET-uri de la populație.
Fiecare centru urban, respectiv rural, are stabilite amplasamente distincte pentru colectarea
deșeurilor menajere de la populație și agenți economici. Un aspect important, care trebuie semnalat,
îl reprezintă faptul că încă nu există la nivelul fiecărui centru urban puncte de colectare selectivă a
deșeurilor industriale reciclabile. La sfârșitul anului 2007 dețineau autorizație de mediu 36 de
agenți economici care realizează activitate de colectare și/sau valorificare de deșeuri industriale
reciclabile.
Deșeurile rezultate de pe raza întregului județ, atât cele din mediul urban, cât și cele din
mediul rural, se transportă prin servicii de salubrizare specializate la prima celulă a gropii de gunoi,
groapa având în compoziție 5 asemenea celule. În anul 2012 s-a continuat acţiunea de închidere a
53

depozitelor de deşeuri din mediul urban. Astfel, s-a format corpul depozitului pentru faza de
închidere la Carei și Tășnad. Închiderea depozitelor de deşeuri din judeţul Satu Mare s-a realizat în
baza prevederilor HG nr. 349/2005 art. 3 (7) şi în baza “Îndrumarului de închidere a depozitelor
existente neconforme de deşeuri nepericuloase” aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1274/2005.
Conform situaţiei transmise de CJ Satu Mare privind “Depozite de deşeuri neconforme cu termen
de sistare/închidere 16 iulie 2009”, a fişelor de inventariere şi a proceselor verbale de constatare
rezultă că toate cele 120 de depozite rurale neautorizate din judeţul Satu Mare s-au închis şi şi-au
sistat activitatea de depozitare.
În anul 2010, Consiliul Judeţean Satu Mare, beneficiarul proiectului „Managementul
regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare”, a solicitat
acord de mediu pentru lucrările de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri menajere din
mediul urban (Satu Mare, Carei, Negreşti - Oaş şi Tăşnad). Aceste proiecte sunt depuse și au fost
avizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, iar proiectul de închidere a
depozitului de deșeuri Satu Mare este în curs de avizare. Depozitul de deșeuri Tășnad – conform
datelor furnizate de raportul anual al APM Satu Mare, este în sistare de depozitare. Vechiul depozit
de deșeuri menajere și industriale este situat în partea de nord a orașului. Depozitarea deșeurilor se
face cu metode vechi, depășite, activitatea urmând a fi sistată. În partea de est a orașului există un
puț sec pentru animale,care nu mai este în folosință.
La Tășnad există astfel de centre de colectare a deșeurilor reciclabile, atât de la populație,
cât și de la agenții economici. Se realizează, astfel, colectarea selectivă a deșeurilor de hârtie și
carton, mase plastice, baterii și acumulatori auto, uleiuri uzate, metalice. Frecvența colectării
deșeurilor de la populație se realizează diferențiat de la un oraș la altul, respectând prevederile
contractuale încheiate între asociațiile de locatari și operatorii serviciilor de salubritate. În cazul
gospodăriilor individuale, colectarea se realizează săptămânal, planificarea fiind realizată pe cartiere
și străzi, iar în cazul blocurilor de locuințe de 2-3 ori/săptămână, în funcție de capacitatea pubelelor,
containerelor amplasate de operatori.
În județul Satu Mare, depozitele de deșeuri municipale nu sunt prevăzute cu instalații de
compostare a deșeurilor; nu există în prezent stații de transfer, stații de tratare mecano-biologică și
nici stații de sortare a deșeurilor.
Operatori de salubrizare
Rampa de deşeuri menajere a oraşului Tășnad a fost închisă în anul 2011. Primăria Orașului
Tășnad a implementat Proiectul ”Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în localităţile Tăşnad,
Săuca, Săcăşeni, Santău, Pir, Craidorolţ şi Cehal din Satu Mare” - titular proiect Consiliul local
Tăşnad care deserveşte o populaţie ce numără în prezent 20.161 locuitori, 97 de instituţii şi un
număr de 283 agenţi economici. Prin acest proiect s-a urmărit realizarea dotării cu: 3 autogunoiere
(2 buc de 16 mc şi una de 8 mc), 10.085 pubele şi 214 containere de 1.100 litri (sursa APM Satu
Mare http://apmsm.anpm.ro/-/depozitare-deseuri). În oraşul Tăşnad, gestiunea serviciului public de
salubrizare este delegată către S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L., pentru următoarele activităţi:
- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
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- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ.


Sisteme de încălzire/ Rețeaua de alimentare cu gaz metan
În orașul Tășnad, în prezent, nu există un sistem centralizat pentru încălzire. Consumatorii
urbani din orașul Tășnad s-au alimentat cu caldură de la trei centrale termice de cartier, amplasate în
centrul civic al localității, folosind combustibil lichid. Centralele termice mari au fost dezafectate,
iar odată cu introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan, energia termică se realizează în
sistem propriu, prin centrale termice pe gaz. În ceea ce privește alimentarea cu gaz metan, lucrările
de execuție a proiectului “Înființare distribuție gaze în orașul Tășnad și satele aparținătoare” sunt în
curs de desfășurare. Singura localitate care nu va dispune de alimentare cu gaz metan este Rațiu,
unde nu se consideră necesară introducerea rețelei. Se propune extinderea rețelei pentru suprafețele
noi incluse în intravilan. Astfel, energia termică utilizată pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea
apei calde menajere, se foloseşte gazul natural şi lemnul. Toate localităţile unităţii administrative,
cu excepţia localităţii Rațiu, au alimentare cu gaz metan.
Au fost inițiate studii privind identificarea unor surse alternative/ regenerabile de energie
termică. În lipsa unui potențial real, economic, a energiilor solare și eoliene, cel mai important
potențial de energie regenerabilă identificat a fost energia geotermică, comună nord-vestului
României.
O altă sursă de energie regenerabilă în care România are potențial imens este apa. Potrivit
datelor autorităților de mediu, în momentul de față, potențialul hidroenergetic al României este
folosit în proporție de 48 %.
Alte rețele de infrastructură publică
Rețeaua de furnizare a energiei electrice – acoperă toate localitățile orașului, asigurând
iluminatul public și al populației. Exceptând un număr redus de gospodării izolate, prezente în
satele aparținătoare unde, din motive de costuri, reţeaua de distribuţie a curentului electric nu a fost
extinsă, precum şi a unor gospodării (aparţinând îndeosebi romilor) ce nu au fost racordate, accesul
la acest element este asigurat.
Alimentarea cu energie electrică a orașului Tășnad se face din sistemul energetic național
prin axa de 110 kv Carei - Tășnad care alimentează stația de transformare de 110/20 kv. Distribuția
energiei electrice la tensiunea de 20 kv, pentru alimentarea posturilor de transformare de 20/0,4 kv,
se va face prin linii electrice aeriene și subterane. Liniile electrice aeriene de 20 kv sunt executate
cu conductori funie din oțel - aluminiu, montați pe stâlpi din beton armat, iar cele subterane sunt
executate cu cabluri armate, cu conductori de aluminiu.
Distribuirea energiei electrice la consumatori la tensiunea de 0,4 kv se face de la un numar
de 29 posturi de transformare de 20/0,4 kv, amplasate după cum urmează:
- 14 buc. PTA (post de transformare aerian, montat pe stâlpi de beton);
- 9 buc. PTZ (post de transformare, montat în cabina de zidărie);
- 6 buc. PTM (post de transformare în cabina metalică), echipate cu unități cu puteri cuprinse între
63 și 1000 kw, care pot acoperi o putere maximă de 6500 kw.
În prezent, în orașul Tășnad, este necesară o putere maximă simultan absorbită de
aproximativ 5500,0 kw, putere care nu este repartizată uniform pe unitățile de transformare, din
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cauză că o parte din consumatorii economici din industria lemnului, industria locală, unități de
prestări servicii către populație și-au intrerupt activitatea, motiv pentru care unele unități de
transformare au rămas neutilizate.
Rețeaua de comunicații – toate localitățile orașului sunt racordate la sistemul digital de
telefonie fixă. Datele statistice colectate indică o mică regresie a numărului de abonamente de
telefonie fixă, ca urmare a extinderii telefoniei mobile, dar și a emigrației locale, dar o creștere de
abonamente pentru sursele mderne de informare (radio și televiziune), rețelele de comunicare mass
media acoperind toate localitățile componente ale orașului.
Pe teritoriul orașului funcționează stațiile tuturor operatorilor importanți de telefonie mobilă
din țară. Extinderea rețelei internet a fost favorizată de furnizorii de servicii de telefonie
(RomTelecom și RDS) care au inclus-o în pachetul lor de servicii. În orașul Tășnad nu există
furnizori de servicii internet fără fir (wireless). Nu există o statistică a utilizatorilor de internet din
oraș.
Alinierea orașului la direcția globală a dezvoltării societății informaționale, impune
administrației locale susținerea construcției infrastructurii, administrării și conectării orașului la
magistrale virtuale, rețele „broad band” ca instrument suport modern al dezvoltării locale în toate
domeniile sale: economic, social și de mediu.
Locuire/ Starea așezărilor umane
Fondul construit existent în localitățile rurale este în mare parte degradat, materiale
nedurabile, construcțiile sunt vechi și necesită fie reparații capitale, fie reconstruirea.
În orașul Tășnad, fondul construit este mai bun, unitățile economice sunt bine întreținute.
Unele clădiri au fost renovate în ultimii ani și retehnologizate sau și-au schimbat destinația. Unele
dotări publice necesită reabilitări și modernizări (stadionul, unitățile școlare și sălile de sport, baza
termală, etc.). În localitățile rurale fondul construit este vechi, cu multe locuințe din pământ și
chirpici.
În zona centrală a orașului sunt amplasate blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+2, P+4
nivele, în restul zonei predominând clădirile parter, dar există unele zone, cum ar fi "Dealul Pisicii",
unde regimul de înălțime este P+l.
Indicatorii sintetici sunt:
- suprafața locuibilă medie pe locuință este de 34,04 mp/locuință;
- suprafața locuibilă medie pe persoană este de 11,01 mp/persoană;
- număr persoane/locuință 3,08;
- număr persoane/camere - 1,39;
- număr camere/locuință - 2,22.
Deci predomină locuințele mici, cu 2 camere.
Proprietatea privată fiind facilitată de cadrul legal care a asigurat retrocedarea terenurilor și
a clădirilor precum și facilităților acordate pentru cumpărarea apartamentelor, proprietate a statului
în perioada anilor 90‟.


Dinamica construcțiilor
Datele INS indică o dinamică pozitivă a eliberării autorizaţiilor de construcţie. Anul de criză
2009 nu pare să fi afectat această activitate, fiind eliberate circa 850 de autorizaţii. Distribuţia
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spaţială, pe UAT-uri, arată un fenomen interesant, şi anume reprezentarea foarte bună a zonei
Oaşului. Astfel, centrul urban al acestei zone, Negreşti-Oaş (917 de autorizaţii) a înregistrat o
activitate de construcţii care se apropie de cea a municipiului Satu Mare (1237 de autorizaţii), cu
toate că există deosebiri mari în ceea ce priveşte mărimea demografică a celor două aşezări. Şi
comunele din această zonă sunt reprezentate cu mult peste ponderea lor din populaţia totală a
judeţului, remarcându-se îndeosebi comunele Turţ (406), Călineşti-Oaş (366), Certeze (359),
Batarci (178 autorizaţii), Bixad şi Gherţa Mică, la care se mai adaugă trei comune din zona
periurbană a municipiului Satu Mare (Botiz, Odoreu şi Vetiş), precum şi comuna Halmeu. Valorile
acestor comune (între 150-270) se situează la acelaşi nivel cu valorile înregistrate de celelalte oraşe,
exceptând oraşul Tăşnad care a înregistrat valoarea cea mai scăzută dintre oraşe (70 autorizații
eliberate - Sursa info – CJSM proiect Compas 20).
Infrastructura economică
Orașul Tășnad este un oraș cvasi monoindustrial, cu o populație urbană dependentă de
industria prelucrătoare și agricultură și o populație rurală cu gospodării tradiționale de subzistență,
dar care asigurau venituri suplimentare celor provenite din industria prelucrătoare/constructoare de
mașini. În alte activități economice sau agricole erau implicate mai ales grupul social al femeilor.
În mod tradițional, o parte din forța de muncă locală era atrasă de centrul economico –
industrial vecin, orașul Carei, în special pentru locuitorii din satele aparținătoare orașului Tășnad Cig și Valea Morii.
În mod implicit, infrastructura industrială a orașului Tășnad este strâns legată de evoluția/
involuția sectorului industrial de prelucrare construcții mașini și utilaje dar si de industria
prelucratoare a lemnului. Majoritatea spațiilor, cladirilor, dotărilor industriale sunt localizate în
incintele industriale din nord ale acestor capacități industriale. Accesul comunității, a mediului de
afaceri la această infrastructură industrială pentru inițierea unor proiecte de relansare economică, va
reprezenta marea provocare a următoarei perioade de dezvoltare a orașului Tășnad, totodată prin
valorificarea altor zone de dezvoltare a unor parcuri tehnologice și/sau industriale cum este cazul
de-a lungul drumului judetean DJ 108 M.
Domeniile economice active sunt industria alimentară, textilă, prelucrarea lemnului,
tehnologiei și constructoare de mașini.


Sectoare economice subdezvoltate
Industria agroalimentară
Nu este o industrie bine dezvoltată în zonă, din contră. De fapt, aceasta este și situația în
regiune, unde sectorul este unul prioritar. Cu mici excepții („S.C. AGRIND S.A. Tăşnad”,
„PROMAT COMIMPEX S.R.L.”), industria agroalimentară este slab dezvoltată în zonă, iar
sprijinul acordat pentru dezvoltarea sectorului privat asigurând și o coerență a dezvoltării zonale, ar
trebui să urmărească specificul agricol local/zonal și creșterea valorii adăugate prin:
- La nivel microeconomic, prin investiții pentru creșterea competitivității, micile sectoare de
producție existente, modernizarea tehnologică, sprijin pentru cerințele igienice alimentare,
implementarea sistemului de asigurare a calității etc.
- La nivel macroeconomic (la nivel de sector sau regiune): să se încurajeze asociațiile de IMM-uri
în a promova mărci locale (ex: „de Tășnad”).
Industria electronică și a tehnologiei informației
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Global, în Romania, sectorul IT este unul în creștere, atât în materie de creare de soft, cât și
producție / asamblare a componentelor electronice. Numărul absolvenților de tehnologia informației
este mai mare la mia de locuitori decât în SUA, iar aceasta este o importantă resursă pentru zonă.
Totuși, firmele de specific nu sunt prezente în Tășnad, localnicii angajați în domeniu făcând naveta
către firmele de profil din Satu Mare, Cluj și/sau Carei.
Deși sectorul de IT are o tendință de creștere la nivel național - regional (v. „E-finance
Journal”), la nivel local acesta practic nu există.



Sectoare economice în restructurare/declin
Industria textilă
În general, industria textilă în România și în Satu Mare a avut un avânt puternic după 1989,
o dată cu exploatarea forței de muncă din statele Uniunii Europene către est. Astfel, la doar 10 ani
după schimbarea regimului politic din România, în 1999, România era leaderul regional în
producția de textile și în exportul către țările Uniunii Europene. Riscul producției de tip „lohn”,
binecunoscut în România, este unul clar și care acum, la alți câțiva ani de la momentul 1999, se
simte cu acuitate. Atât creșterea salariilor în Romania, cât și migrația forței de muncă înspre
Occident, pătrunderea altor firme occidentale la noi sau dezvoltarea firmelor existente, creșterea
nivelului de viață într-un cuvânt, au făcut ca firmele să nu mai fie mulțumite cu producție de masă,
de top lohn, și să încerce din ce in ce mai mult să mizeze pe valoarea adăugată a produselor sale.
Criza monedei euro și economică (sau deprecierea acesteia) și aprecierea monedei naționale din
2004/2005 și 2008/2010 au făcut ca lohnul să fie puternic afectat și puterea de cumpărare a celor
care lucrează în lohn să scadă cu peste 20%. Toate acestea au fost, în final, premise pentru un declin
al lohnului (care în continuare se deplasează înspre Est – Moldova, Ucraina, China) și să fie nevoie
de o restructurare a sectorului.
Se estimează ca și firmele, care în prezent mai produc în sistem lohn, nu vor putea rezista
mult dacă nu își vor modifica strategia sau concepția. Alternativele de dezvoltare sunt cu siguranță
axate pe crearea de produse cu valoare adăugată, promovarea mărcilor locale și investiții în design
propriu, marketing și publicitate a produselor realizate aici.
Industria lemnului și a mobilei
În mare, industria lemnului și a mobilei urmează același curs ca și cel al industriei textile, cu
specificația faptului că aceasta folosește, totuși, materia primă locală, mizând pe două din
elementele principale ale produsului finit care să fie specifice zonei: forța de muncă și materia
primă. Ca balanță, pe perioada 1990-2000, a fost una pozitivă, cu predilecție centrată pe export
(peste 70 %), însă în ultima perioadă – dupa 2000, sectorul este în declin datorită mai multor
factori:
-

-

Decapitalizării firmelor în procent de peste 50 %;
Utilizării masive și excesive a materiei prime prelucrate într-o prea mică măsură și valoarea
adăugată foarte mică corelată cu resursele de lemn relativ limitate;
Contactul cu firme de intermediari, speculative, care au preluat comenzi și au asigurat exportul,
făcând, pe de o parte să se ofere un preț foarte mic de achiziție pe produs, iar pe de altă parte să
fie multe situații în care să nu se confrunte cu firme de încredere;
Costurile tot mai mari la utilități;
Scumpirea permanentă a lemnului (atât pe picior, cât și semiprelucrat);
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Apariția puternică a mobilei de tip modular, din PAL sau MDF, care a dus la schimbarea de
optică și la nivelul consumatorului;
- Absența unei specializări clare și mai degrabă concentrarea pe „orice” tip de produs, fără
promovarea unor produse locale constante.
La nivel regional, industria mobilei poate asigura o bună valorificare a materiilor prime
locale, a resurselor și a specificului local, însă condiția este ca produsul livrat să fie cât mai bine
prelucrat și valoarea adăugată să fie cât mai mare. Mutarea dinspre exportul lemnului brut sau
semifabricat înspre produse finite sau ultrafinite este și o cerință a guvernului, de câțiva ani existând
și o lege în acest sens care interzice exportul de bușteni tocmai în ideea stimularii producției locale
și a valorificării la maxim a potențialului și resurselor.
-

Dacă investițiile în mașini și utilaje de prelucrat lemn sunt dublate de măsuri masive de
protecție a mediului și de o promovare puternică a mărcilor locale, sectorul are mari șanse să fie
promovat, susținut și eficient în viitor, altfel nu.
Astfel in anul 2014 in urma hotararii AGA Societatea reprezentativa in prelucrarea lemnului
masiv la nivel local, in special din categoria stejarului, SC VICTORIAMOB SA a fost aprobata
dizolvarea si lichidarea voluntara a societatii. Astfel si-a incetat activitatea una din companiile cu
capital privat listata la bursa de valori care a generat si mentinut peste 100 de locuri de munca in
localitate.


Sectoare în declin
Industria constructoare de mașini, echipamente și utilaje și a prelucrării metalelor
Evoluția celor două sectoare este corelată puternic. Procesul de restructurare din industria
constructoare din 2000-2002 a generat o mare rată a șomajului și o destabilitate la nivel de zonă din
acest punct de vedere. Tășnadul a fost puternic afectat de această situație, iar de pe urma ei au avut
de suferit, în mod implicit, și sectoarele conexe.


Agricultura, zootehnia și potențialul tehnologic specific
În localitățile cu specific rural sectorul economic important este agricultura, cu cele doua
ramuri, culturi agricole si zootehnia, ca de altfel si in localiatea Tasnad, dar intr-o masura mai mica.
Agricultura reprezintă si la momentul actual una din activităţile de bază în economia UAT Tasnad.
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 tehnico-materială, piaţa de desfacere şi nivelul de industrializare al
producţiei agricole. Suprafeţele de terenuri, în funcţie de categoriile de folosinţă, sunt prezentate în
continuare.
Tabelul nr. 16- Situaţia fondului funciar, pe categorii de folosinţă (sursa info: Primaria Orasului Tasnad)
Categoria
Suprafaţa
de folosinţă
- hectare Terenuri arabile
5928
Păşuni
773
Fâneţe
594
Vii
63
Livezi
330
Total agricol
7.688
Păduri
1.104
Ape
225
Drumuri şi căi ferate
252
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Curţi şi construcţii
Terenuri neproductive
Total neagricol

338
53
1.972

Terenurile agricole, in suprafata totala de 7.688 ha, reprezinta 79,60% din teritoriul
administrativ.
Datele statistice privind potentialul si modul de administrare a terenurilor agricole din orasul
Tasnad au fost prezentate in capitolul dedicat analizei resurselor naturale. Aceeasi remarca pentru
datele referitaore la potentialul sectorului zootehnic. Natura, prin cele 111 - 118 kcal/cm2 radiaţie
solară globală, prin 2000 - 2100 ore/an durată de strălucire a soarelui, prin temperatura medie
anuală de aproximativ 10°C, prin 550 - 600 mm precipitaţii medii anuale şi printr-o prezenţă bună a
solurilor fertile, oferă condiţii bune pentru culturile de grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr, lucernă, trifoi, cartofi, pomi fructiferi şi viţă-de-vie. Totuşi, un factor negativ îl reprezintă
lipsa de umiditate în lunile august şi septembrie, precum şi fragmentarea parcelară a terenurilor
agricole, cu consecinţe negative în tehnologie. Fertilitatea cea mai ridicată a solurilor este în zona
luncilor şi câmpiilor joase.
In ceea ce priveste principalele culturi practicate pe terenurile terenurilor agricole la nivelul
UAT Tasnad sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 17- Situaţia culturilor la nivel UAT Tasnad

Total
Cereale
teren
Ha
Ha
%

Locatie
UAT Tasnad

Porumb
Ha %

Floarea
soarelui
Ha %

Cartofi

Legume

Furaje

Altele

Ha %

Ha %

Ha %

Ha

%

5928 3590 60.56 767 12.94 97 1.64 59 1.00 43 0.73 221 3.73 1151 19.42

(Sursa info – http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)

Activitatile agricole la nivel de UAT Tasnad, confirma existenta fermelor de subzistenta
familiala, asa cum reiese din datele prezentate in tabelul de mai jos :
Tabelul nr. 18- Situaţia fermelor si categoria acestora la nivelul UAT Tasnad
Ferme individuale
Firme
Total populatie Nr de ferme
Nr de
% din
Nr. de firme in
Nr de
activa
(gospodarii
persoane
total
sectorul agricol
persoane
agricole)

Locatie

UAT Tasnad

6089

1.465

2.694

44,24

10

% din
total

69

1.13

Sursa info – http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)

Potentialul fermelor individuale si suprafata medie a unei ferme au caracteristicele
prezentate in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 19 - Situaţia privind suprafata medie a fermelor si numarul acestora la nivelul UAT Tasnad

Locatie

UAT
Tasnad

Total teren
in ferme
individuale
(Ha)

7126.80

Suprafata medie in ferme individuale - ha

Total nr de
ferme
individuale

1446

Sub
0,1

0,1 0,3

0,3 0,5

0,5 1

1-2

2-5

510

10
20

20
30

30 50

50 100

Peste
100

179

413

177

212

191

144

76

23

10

6

6

9
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Sursa info – http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)

Dupa forma de proprietate a terenului utilizat in exploatarii agricole, situatia se prezinta in
felul urmator :
Tabelul nr. 20 - Situaţia proprietatii terenurilor agricole utilizat in exploatatii la nivelul UAT Tasnad - cifreele
reprezinta legenta fig. nr. 10
Teren in proprietate (ha) 1
3,290.41
Teren in concesiune (ha) 2
383.28
Teren în arenda (ha) 3
3,192.55
Teren in parte (ha) 4
128.71
Teren utilizat cu titlu gratuit
61.55
(ha) 5
alte modalitati (ha) 6
Total

70.30
7,126.80

Sursa info – http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)

Fig. nr. 8 Grafic reprezentand suprafata agricola utilizata dupa modul
de detinere a terenului

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

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

-

Dezvoltarea de structuri de tip « Structuri de Economie Sociala » specializate, incadrate intr-un
lant « cluster » productiv care sa genereze inclusiv procesarea si marketingul produselor
agricole ;

-

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

-

Masuri de reabilitare a terenurilor degradate pentru cresterea fertilitatii solului.

In ceea ce priveste sectorul zootehnic, numarul de capete existente la nivelul UAT Tasnad,
raportat la nivelul judetului Satu Mare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabelul 21 - privind efectivele de animale (capete) / Familii de albine (număr), pe specii, pe judet Satu Mare/UAT Tasnad/
procentual (Sursa: http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)
Specii de animale
Familii
Judet/UAT
Măgari
Iepuri
Bovine
Ovine
Caprine Porcine
Păsări
Cabaline
de
şi catâri de casa
albine
Satu Mare
48,710
148,861
9,615 138,919
2,853,771
9,685
168
11,112
19,284
Tasnad
1,148
9,839
233
2,385
19,427
175
5
451
1,137
Procent %
2.36
6.61
2.42
1.72
0.68
1.81
2.98
4.06
5.90
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Din punct de vedere al gradului de echipare cu utilaje si echipamente tehnologice necesare
realizarii activitatilor agricole la nivelul UAT Tasnad, raportat la nivelul Judetului Satu Mare,
situatia este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 22. Maşini şi echipamente agricole în proprietate (număr), după tipul de maşini şi echipamente agricole utilizate,
jdet/UAT/procent (Sursa info – http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=19&codj=30)

Judeţul/
UAT

SATU
MARE
TASNA
D
Procent
%

Cultiva
toare
mecani
ce

Combin
atoare

Grap
e
meca
nice

Seman
atori
cu
tractiu
ne
mecan
ica

Masini
ptr
imprast
iat
ingrasa
minte

Masin
i
pentru
ierbici
dat si
tratam
ente

Combin
e
autoprop
ulsate
pentru
recoltat
cereale,
culturi
oleagino
ase,
semincer
i

Combin
e
autoprop
ulsate
pentru
recoltat
furaje,
sfecla de
zahar,
cartofi

Motocos
itoare

Alte
masini
si
echipa
mente
agricol
e

Tract
oare

Motocu
ltoare

Plug
uri
ptr
tract
oare

6797

980

5699

923

883

4132

2867

1009

1425

918

143

1592

2914

135

92

111

26

21

73
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31

33

17

5

31

66

1.99

9.39

1.95

2.82

2.38

1.77

2.09

3.07

2.32

1.85

3.50

1.95

2.26

In ansamblu, potentialul agricol limitat, impune acest domeniu ca un instrument structural
de dezvoltare a orasului. Poate fi insa asimilat si ca instrument suport al dezvoltarii turismului sau/
si de creere a unor venituri suplimentare pentru familiile rezidente in localitati rurale.
Potentiala revitalizare a acestui sector depinde de capacitatea de asociere a proprietarilor de
terenuri, aparitia serviciilor suport, instruire certificata profesionala, de consultanta si marketing
agricol, precum si de o infrastructura de desfacere locala/regionala – o piata agro – alimentara
extinsa si moderna, de crearea unui brand local, de implicarea in structuri inlantuite productive si,
de ce nu, o axare catre o agricultura ecologica si/sau biologica.
Un alt aspect important este legat de acela de a dezvolta capacitatile de procesare a
productiei agricole. In acest sens, Tasnadul poate juca un rol in aceasta nisa de procesare,
valorificand superior productia/produsele agricole provenite din alte zone invecinate. Insa trebuie
avut in vedere alte tipuri de procesari complementare si congruiente celor existente in zona Carei.
Astfel Tasnadul poate deveni un procesator si furnizor de servicii specializate industriei agricole la
nivelul de reprezentare ca Unitate de Planificare Teritoriala in zona de sud sud est a judetului Satu
Mare.


Mestesugurile
In trecutul istoric al localitatii, cea mai organizata breasla a mestesugurilor a fost cea din
olarit, in mod specific a celui din zona Codru, zona folclorica în care UAT Tasnad este amplasata.
(sursa http://www.aboutro.com/obiectiv.php?id=1270205960763&l=ro).

O alta breasla identificata a fost cea care activa in domeniul prelucrarii lemnului/dulgheritul
si a valorificarii produselor oferite de sistemul silvic al zonei actual saracite de defrisarile in vederea
utilizarii terenurilor in scop agricol, ramanand zona dealurilor Viisoarei.
In acest moment nu mai putem vorbi de bresle mestesugaresti. Acestea au incetat sa mai
existe, desi sunt activitati individuale de mestesugarit in zona (tesutul, industria casnica textila si
prelucrarea fierului, olarit, crosetarea de goblenuri, cojocarie/prelucrarea de piei, morarit etc).
Valoarea adaugata a produselor acestora, unicitatea si specificul acestora, poate fi un punct
de pornire in dezvoltarea economica locala. Insa, pentru a putea dezvolta acest sector, sunt nevoie
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de cativa pasi necesari: identificarea mestesugarilor actuali, crearea unor organisme profesionale
gen “breasla” pe domenii, sustinerea locala/judeteana si regionala pentru integrarea in breselele
specifice la nivelurile mentionate, asigurararea unor facilitati de desfacere si promovare a acestora
(amenajarea unei zone speciale in cadrul pietei agro – alimentare extinse; spatii de desfacere in zona
istorica a orasului permanente sau cu ocazia evenimentelor sustinute de catre comunitate in cadrul
calendarului anual).

Turism
Turismul reprezinta ramura cu potentialul cel mai ridicat in zona, atat ca si “amplitudine”,
cât și ca “diversitate”, prin inglobarea obiectivelor locale in circuite tematice. Amplasarea
geografica (la limita tarii istorice “Codru” – turism etnografic), pozitionarea central sudica
judeteana pe axa de circulatie nord – sud (turism de tranzit), cadrul natural deosebit impreuna cu
clima blanda (eco-agro-turism, turismul sportiv, de recreere in viitor), obiectivele de patrimoniu
arhitectonic, cultural laic si religios, industrial (turism cultural, religios, stiintific si educational) fac
din Tasnad un loc in care aplicarea integrata a diverselor forme de turism sa gaseasca noi
oportunitati.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 417/2000, oraşul Tăşnad a fost atestat ca staţiune de
interes local. Veleităţile sale turistice sunt legate de existenţa apelor termale valorificate aici din a
doua jumătate a secolului trecut. Se conturează aşadar, ca principală valenţă turistică a acestei
staţiuni, caracterul de staţiune balneară, însă potenţialul turistic asociat apelor termale induce şi o a
doua faţetă şi anume cea asociată turismului recreativ, cu caracter complementar si integrat
mentionat anterior.
Importanţa componentei balneare în tabloul turistic de ansamblu al orasului Tăşnad derivă
din faptul că această formă de turism se impune tot mai mult pe piaţa de profil, fiind “redescoperit”
şi revalorizat prin prisma unor politici şi abordări moderne, care merg de la terminologie (ex.
tendinţa de eliminare din vocabularul de specialitate a unor termeni precum “sanatoriu”, “bază de
tratament” şi “cură”) până la diversificarea grupurilor ţintă (ex. sportivi, familii cu copii, tineri etc.)
şi a formelor de turism (recreativ, de relaxare). În general, se constată că 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 complexă şi de un înalt nivel
calitativ, armonizate spre satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor omului modern (inclusiv din
perspectiva tratării unor maladii derivate din stilul de viaţă în care sedentarismul, stresul şi
suprasolicitarea sunt elemente cvasigeneralizate).
Staţiunile balneare sunt cele mai vechi forme de amenajare turistică din istoria dezvoltării
acestora, putând fi identificată o succesiune de modalităţi de amenajare, în funcţie de posibilităţile
tehnice şi de modul de interpretare a conceptului de SPA (Saluti Per Aqua).
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 serie de proceduri precum masaj,
împachetări etc.), la acestea adăugându-se componenta de agrement şi spaţiile pentru cazare.
Beneficiind de prezenţa acestei resurse pe care se centrează activitatea turistică din staţiunea
Tăşnad, apa, trebuie subliniat faptul că este nevoie de o abordare diversificată şi complexă a acestei
resurse, cu atât mai mult cu cât concurenţa pe piaţa de profil din regiune este acerbă (cu atât mai
mult cu cât în raport cu staţiunile de acelaşi tip din Ungaria se înregistrează un decalaj la nivele
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multiple: valorificare, amenajări turistice, marketing etc.). Se impune, aşadar, o abordare
integratoare a resursei respective, care poate şi trebuie să fie regăsită sub forme diverse, cum ar fi:
o Apa ca element curativ, utilizată prin prisma proprietăţilor fizico-chimice, în cadrul unor
protocoale medicale de balneofizioterapie;
o Apa ca element de confort, utilizată ca factor natural care prin volum, dinamică, temperatură,
reprezintă elementul central al unor amenajări de tip SPA, wellness sau cu caracter ludic;
o Apa ca element decorativ, utilizată ca factor estetic în cadrul unor elemente de amenajare,
design şi arhitectură.
Particularităţile fizico geografice ale staţiunii Tăşnad concură la atribuirea unor valenţe
turistice balneare, în condiţiile existenţei unor resurse asociate componentelor geologice şi
climatice. Este vorba despre substanţele minerale cu valenţe terapeutice, care prin proprietăţile
fizico-chimice răspund necesităţilor profilactice şi medicale de menţinere, consolidare,
refacere a stării de sănătate, a capacităţii de muncă şi de reconfortare fizică şi psihică
individuală. În al doilea rând, factorii climatici rezultaţi în urma conjugării determinist cauzale
dintre latitudine, longitudine şi altitudine, cu repercusiuni asupra radiaţiei solare, temperaturii,
circulaţiei atmosferice, umidităţii şi aeroionizării, reprezintă atuuri care contribuie într-o manieră
benefică la completarea ofertei de tratament.
Tratamentul balneofizioterapeutic ocupă un loc foarte important în cadrul terapeuticii.
Factorii balneari sunt excitanţi fizici caracterizaţi printr-o serie de proprietăţi, legate de temperatură,
caracteristici chimice etc., care acţionând asupra organismului fac ca acesta să răspundă printr-o
serie de reacţii, cum ar fi dilatarea vaselor, sudoraţia, mărirea frecvenţei respiratorii, schimbări
metabolice etc. Apa termală reprezintă principalul factor natural de cură în această staţiune,
imprimându-i nota de specificitate. Trebuie precizat că acest tip de tratament vizează mecanismele
dereglate care determină stările maladive, având însă şi o acţiune generală. Un aspect important este
acela că terapia balneară are capacitatea de acţiune chiar şi în faza de predispoziţie, astfel că, pe
lângă rolul curativ, balneofizioterapia are şi un rol profilactic, preventiv, multe boli putând fi evitate
în urma efectuării unor cure balneare. Totodată, este foarte important faptul că o bună parte din
adresabilitatea curelor balneare vizează şi faza cronică de manifestare a unor boli, precum şi în faza
convalescenţei. În acest din urmă caz, scopul curelor balneare este dublu: pe de o parte de a readuce
funcţiile organismului la stadiul lor iniţial, agentul perturbator fiind îndepărtat, iar pe de altă parte,
de a preîntâmpina recidivele. Apele termale prezente la Tăşnad fac parte din ansamblul resurselor
hidrotermale existente în vestul României, la a căror formare au contribuit în mod hotărâtor
elemente de factură tectonică, şi anume, prezenţa sistemului de falii care fragmentează scoarţa
terestră şi care permit circulaţia descendentă şi ascendentă a apelor subterane până la adâncimi
mari, iar pe de altă parte, existenţa unei anomalii geotermice, manifestată în contextul poziţionării
mai apropiate de suprafaţa terestră a astenosferei, adică a acelui “strat” din interiorul Terrei,
caracterizate de temperaturi care pot ajunge la câteva mii de grade.
Captată de la o adâncime de 1.354 m prin intermediul unei sonde, apa termală din staţiunea
Tăşnad este caracterizată de o serie de proprietăţi fizico-chimice cum ar fi:
o temperatura: 72°C;
o mineralizarea totală de 9846,3 mg/l;
o pH: 7,5;
o anioni: Cl - , HCO3- , SO42- , NO3- ,I - , Br - ;
o cationi: Na + , Ca2+ , NH4+ , Mg2+ ,K + , Fe 2+ ; HBO2, H2SiO3 .
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Conform buletinului de analiză nr. 47/04.01.2007, eliberat de către Institutul Naţional de
Recuperare, Medicina Fizică şi Balneoclimatologie, apa captată în cadrul Staţiunii Tăşnad este
caracterizată de o serie de indicatori fizico-chimici care îi conferă numeroase valenţe terapeutice şi
inclusiv balneare.
Numărul turiştilor care au vizitat staţiunea şi care au fost cazaţi în spaţiile existente a crescut
de la an la an, înregistrându-se un maxim de 250.336 de vizitatori.

Fig. nr. 9: Numărul turiştilor din Staţiunea Tăşnad în perioada 2012 – 2014 (sursa Primaria Orasului Tasnad)

Disproportia dintre potential si capacitate este vizibila in datele statistice prezentate in
continuare la nivelul unitatilor si locurilor de cazare/campare si de alimentatie publica:
Tabelul nr. 23 Structuri de primire turistică clasificate (conform datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Turism în
trimestrul IV 2014)

Tip structură
CAMERE DE ÎNCHIRIAT

Categorie
1 STEA
2 STELE
1 STEA
2 STELE
2 STELE
2 STELE
3 STELE
2 STELE
3 STELE
2 STELE
3 FLORI
1 STEA
3 STELE
2 STELE

CAMPING
CĂSUȚE TIP CAMPING
HOTEL
MOTEL
PENSIUNE TURISTICĂ
PENSIUNE TURISTICĂ URBANĂ
VILA
VILĂ TURISTICĂ
TOTAL

Locuri cazare
14
202
48
20
10
63
40
42
157
56
34
14
14
16
730

Tabelul nr. 24 Unităţi de alimentaţie publică (conform datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Turism în trimestrul
IV 2014)

Tip structură
BAR DE ZI
BUFET BAR
FAST FOOD
RESTAURANT CLASIC

Categorie
2 STELE
3 STELE
1 STEA
3 STELE
2 STELE
2 STELE

Nr. locuri
36
50
90
39
24
349
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Turismul ar trebui sa beneficieze de o schimbare radicala in modul de abordare la nivelul
decizional local, implicand si resurse pre-alocate in mod specific pentru initierea unui proces de
dezvoltare planificata la modul cel mai competitiv posibil.
Din aceasta perspectiva, grupul tehnic de planificare mixt (echipa de proiect – administratie
publica locala) propune “Turismul” ca obiectiv transversal in cadrul strategic de dezvoltare locala.


Agentii economici locali
Agentii economici, la nivelul UAT Tasnad, caracterizeaza economia zonei. Economia este
reprezentată, în principal, de turism (pensiuni agroturistice, hoteluri, moteluri, campinguri),
agricultură (culturi agricole și zootehnie), industrie (construcții metalice pentru industria chimică,
prelucrarea lemnului), comerț (desfacerea bunurilor de consum, a celor de folosință îndelungată) și
servicii (utilități publice, telecomunicații, bănci etc).
Intr-un raport elaborat de Biblioteca Orăşenească - raport statistic 2009 (sursa:
http://www.bibliotecasatumare.ro/ytasnad.html) se mentioneaza ca in anul 1938 Tasnadul avea doar doua mori
si câteva ateliere mici.
Comparand situaţia economica a oraşului Tasnad din anul 1938 cu cea prezenta, se
evidentiaza o evolutie ascendenta. Situaţia in anul 1938 se prezenta astfel: doua mori cilindrice cu
valturi, un atelier de tâmplarie, doua ateliere de fierarie, câteva ateliere mici de confectionat
imbracaminte si incaltaminte, precum si o uzina electrica. Ocupatia principala a populaţiei a fost
agricultura. Mai existau si următoarele meserii sau profesii: 87 comercianti, trei mici industriasi, 26
liber profesionisti, 14 meseriasi si 82 de functionari. Fata de cifrele sus menţionate, in prezent
situaţia se prezinta astfel: numărul agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat este
21 dintre care: opt regii autonome, 13 societati comerciale cu capital de stat. Din prima categorie,
mai importante sunt: Victoriamob S.A. - fabrica de mobila din lemn masiv, actualmente aflata in
lichidare si radiere; Someta S.A. cu produse pentru industria chimica - petrochimica, metalurgie
etc.; AGRIND S.A - cu produse cerealiere si pentru cresterea animalelor; Mobipan S.A. intreprindere de morarit si panificatie; Agromec S.A. - unitate de prestari servicii agricole, SFL
TECHNOLOGIES S.R.L., S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L. , S.C. SONDEX PRODUCTION
S.R.L.. PE langa acestea sunt prezente institutii financiare bancare si nebancare, servicii de asigurari
si de valorificare a produselor petroliere cum ar fi SNP OMV Petrom si altele. Agentii economici cu
capital privat sunt in număr de 488 (sursa Primaria Orasului Tasnad) unitati, predominand forma
juridica de Socitate cu Raspundere Limitata, Intreprindere Individuala si/sau Asociatii Familiale.
La ora actuala, numarul total de agenti economici inregistrati la nivelul UAT Tasnad sunt in
numar de 488 societati comerciale care activeaza in diverse sectoare economice.
Tabelul nr. 25- Situatia agentilor economici la nivel UAT Tasnad pe cod CAEN si cifra de afaceri (sursa BORG design versiunea
free 2008 corelata cu date Primaria Orasului Tasnad 2015)
Cifra de
Nr. firme
ACTIVITATEA ECONOMICĂ CONFORM CAEN
afaceri
Cultivarea cerealelor
4,742,113
3
Pomicultura
198,430
1
Activităţi agricole în ferme mixte
10,003,451
1

TĂŞNAD

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Exploatarea forestieră

65,909,549
109,605
35,144

1
1
1

Fabricarea produselor de morărit

599,053

2

Fabricarea produselor de brutărie

3,054,513

4

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

1,357,453

2

Prelucrarea lemnului

3,083,806

1
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Fabricarea articolelor din material plastic

1,028,040

1

Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor
Producţia de rezervoare şi cisterne metalice

2,174,924
4,882,814

1
1

Operaţiuni de mecanică generală

4,134,729

2

Fabricarea de motoare hidraulice

26,122

1

Fabricarea de motoare hidraulice

5,820,502

1

Fabricarea de mobilă

5,508,031

4

197,386

2

Construcţii de clădiri

1,078,429

3

Lucrări de geniu civil

387,749

1

560,636
1,079,893
297,940
567,426
27,449,555
1,888,040

3
1
1
2
349
24

81,853
5,068,476

1
48

854,995
53,488
16,272
181,368
55,853
182,754
1,063,881
368,731
46,606
71,311
750,101
218,156
53,538

9
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1

Recuperarea materialelor reciclabile

BLAJA
CIG
SARAUAD
VALEA MORII

Lucrări speciale de construcţii
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Activităţi comerciale
Transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transporturi
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie
Activităţi de telecomunicaţii
Activitaţi pentru intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare
Arhitectură şi inginerie
Activităţi de închiriere şi leasing
Activităţi de secretariat
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc
Lucrări de geniu civil
Cultivarea cerealelor
Activităţi comerciale
Activităţi comerciale
TOTAL

488

Cele mai reprezentative unitati economice la nivelul UAT Tasnad sunt în următoarele
ramuri:
- S.C. SFL TECHNOLOGIES S.R.L. Tăşnad. Număr de angajaţi: 206. Societatea Comercială SFL
TECHNOLOGIES S.R.L. are ca obiect principal de activitate operaţiuni de mecanică generală,
respectiv: fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; producţia
de rezervoare, cisterne şi containere metalice; tratarea şi acoperirea metalelor.
- S.C. SOMETA S.A. Tăşnad. Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială SOMETA S.A. are ca
obiect principal de activitate producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice, precum şi
fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, fabricarea utilajelor
pentru metalurgie, fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii.
- S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L. Tăşnad. Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială
PROMAT COMIMPEX S.R.L. are ca obiect principal desfăşurarea de activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală.
- S.C. AGRIND S.A. Tăşnad. Număr de angajaţi: 35. Societatea Comercială AGRIND S.A. are ca
obiect principal desfăşurarea de activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor).
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- Societatea SONDEX PRODUCTION S.R.L. este specializată în dezvoltarea, producerea şi
comercializarea pe plan mondial a schimbătoarelor de căldura cu plăci şi a generatoarelor de apă
proaspătă.
- S.C. Conf Brod Dema S.R.L. Marghita. Număr de angajaţi: 80. Obiect de activitate: confecţii
încălţăminte.
- S.C. SIHA ROMÂNIA S.R.L. Satu Mare. Număr de angajaţi: 50, Obiect de activitate: fabricarea
prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.
Produsele realizate de către S.C. SFL TECHNOLOGIES S.R.L. Tăşnad, S.C. SOMETA
S.A. Tăşnad şi SONDEX PRODUCTION S.R.L. sunt distribuite inclusiv pe piaţa externă.
In ceea ce priveste cifra de afaceri din datele furnizate de Asociatia GAL Sud Vest Satu
Mare se evidentiaza faptul ca Orasul Tasnad detine “suprematia” in teritoriul analizat. Astfel se
confirma statulul de unitate teritoriala de prelucrare/valorificare si de servicii specializate pentru
zona invecinata.
Analiza SWOT a resurselor fizice
S (+):











Accesibilitatea buna inspre/ dinspre oras din
teritoriu;
Satiei CF si apropiere relativa de aeroport Satu
Mare;
Reteaua de drumuri intra teritorial existent;
Reteaua de energie si comunicatii;
Interes investitional in proiecte rezidentiale, in
special turistice;
Echipa de proiect (administratia locala) initiatoare
a proiectelor de reabilitare a infrastructurii de
mediu;
Mediul de afaceri existent;
Potentialul turistic ridicat (diversitatea
posibilitatilor de dezvoltare);
Traditii antreprenoriale in procesare/prelucrare,
mestesuguri eixtente
Rol polarizator in regiunea de sud a judetului Satu
Mare

W (-):









Starea strazilor intra urbane si intre localitati;
Starea actuala a sistemelor de management de
mediu (apa, deseuri) si incalzire (gaze naturale);
Starea actuala a locuintelor in centrul urbanizat
(in special zona urbana centrala);
Ramuri economice in declin, restructurare sau
subdezvoltate;
Agricultura ineficienta (suprafete mici/ ferme
individuale);
Slaba dotare echipare a fermelor agricole cu
tehnologie si/sau tehnica specifica;
Lipsa infrastructurii si serviciilor suport pentru
afaceri;
Lipsa unei strategii turistice locale si a unei
structuri dedicate aplicarii ei;

T (-):






Izolarea geografica a judetului si gradul de maturitate a proiectelor de infrastructura judetene;
Modul de proiectare a proiectelor strategice fara evaluarea nevoilor locale, a planurilor locale de
dezvoltare;
Absenta unor politici economice judetene, zonale – a capacitatii de planificare economica, de corelare a
acesteia cu resursele din zona si marketing regional.
Experienta scazuta in cooperare intra si intersectoriala la nivel zonal si judetean – nefunctionalitatea
institutionala a structurilor asociative intercomunitare.
Mediul economic afectat de criza globala.

O (+):
Infrastructura de transport:
 Pentru asigurarea cooperarii intercomunitare in context zonal, trebuie sa asigure :
- atractivitatea investitionala si facilitarea transportului de marfuri si persoane in zonele proiectate
functional pentru sustinerea dezvoltarii economice ;
- fluidizarea traficului pe principala artera de transport judeteana (reabilitarea si modernizarea DN 1F/ axa
Carei – Supuru de Jos) creand puntea de legatura fizica si cultural spirituala intre capitala administrativa
si economica si zona de expansiune a marfurilor DE 81 ;
- legatura cu comunitatile si zonele turistice invecinate pentru a sustine complementaritatea functionala in
teritoriu (reabilitare, modernizare, extindere DJ-uri in teritoriul de sud vest) ;
- La nivel local, asigurarea accesului dinspre periferie inspre centrul orasului (reabilitare si modernizare
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retea stradala si drumuri locale Tasnad prin noua zona rezidentiala propusa prin PUG/ 2015, care va
contura si noua zona de recreere si agrement).
- Tot la nivel local extinderea drumurilor pietruite de acces la propietati agricole si silvice, cu rol
complementar turistic (in special : Ratiu, Sarauad).
 Adaptarea solutiilor tehnice ale proiectelor strategice de infrastructura (drum de centura, DN 1F, DJ
intrateritoriale regiunea de sud vest) la nevoile de dezvoltare locala si participare in atragerea surselor de
finantare pentru aplicarea acestor proiecte;
Infrastructura de Mediu :
 Extinderea sistemului local de management integrat al apei prin : identificarea de noi surse de apa potabila ;
amenajarea inovativa corelata cu obiectivul transversal « Turism » a aductiunii acesteia catre statia de
filtrare/ tratare retehnologizata, extinderea si modernizarea retelei de distributie si a celei de canalizare in
toate localitatile componente, reabilitarea si modernizarea tehnologica a statiilor de epurare, diminuand
radical impactul de mediu asupra emisarului si imbunantatirea starii de sanatate publica;
 Integrarea orasului in sistemul judetean de management integrat al deseurilor, incluzand initierea si
promovarea colectarii selective a deseurilor in comunitate;
Reteaua de comunicatii:
 Extinderea serviciilor internet prin constructia magistralelor „broad band”, atat pentru extinderea utilizare
individuale, dar mai ales ca suport logistic si ca argument de atractivitate economica, turistica si
institutionala locala.
Reteaua de alimentare cu gaz/ electricitate:
 Redimensionarea si extinderea retelelor existente in special in zonele de expansiune economica, turistica si
inspre noile zone rezidentiale, adaptata la specificul potentialilor utilizatori ;
Locuire :
 Dezvoltarea de proiecte rezidentiale in zonele de expansiune economica, pentru atragerea viitoarei forte de
munca precum si a locuitorilor din municipiul resedinta de judet, potential investitori in zona economica
dedicata IMM.
 Identificarea terenurilor si analiza posibilitatilor de aplicare a proiectelor de locuinte sociale (low income
housing) in paralel cu politici fiscale care sa favorizeze/ constranga migratia de populatie asistata social din
centrul orasului spre zona asistata.
Infrastructura de Afaceri :
 Atragerea resurselor nerambursabile (UE, programe guvernamentale, etc) pentru crearea infrastructurii
fizice de afaceri (parc industrial/ tehnologic/ logistic pentru IMM) si a serviciilor suport pentru dezvoltarea
afacerilor non-agricole si in sectorul agricol specific la nivel microregional – Centrul de Sprijin pentru
IMM/ Centrul de Resurse Eco/Green Business;
 Valorificarea economica a spatiilor si incintelor industriale pentru dezvoltarea infrastructurii si serviciilor
pentru afaceri in fosta incinta a marilor unitati prelucratoare precum si a altor zone propuse a fi valorificate
in scopul crearii infrastructurii;
 Valorificarea durabila a fondului forestier si a terenurilor agricole prin metode de agro_mediu, meserii
traditionale, servicii turistice, etc., precum si prin extinderea, amenajarea si modernizarea pieteti agro –
alimentare pentru asigurarea cadrului de desfacere a produselor resurselor naturale locale ;
 Abordarea turismului ca obiectiv transversal al dezvoltarii economice locale, sustinut atat de investitiile
publice in infrastructura de utilitati si dezvoltare urbanistica cat si de partenerii privati, incepand cu
amenjarea si intretinerea incintelor firmelor pana la investitii in proiecte turistice si/ sau servicii de
sustinere.
 Ca preconditie fundamentala in acest domeniu de dezvoltare, apare in perioada urmatoare, capacitatea
administratiei publice de promovare a spriritului antreprenorial local prin masuri care vizeaza toate
categoriile de invatamant: formal, non- formal si informal pentru toate categoriile de varsta precum si a
celui de cooperare in afaceri prin crearea unui grup de sprijin pentru dezvoltarea economica locala, capabila
sa-si asume viziunea de dezvoltare economica si managementul planurilor de dezvoltare specifice.
 Asigurarea de facilitati celor care doresc sa investeasca in zona Tasnad conform prevederilor Codului
Fiscal, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren,
datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările
ulterioare

Analiza resurselor umane
Populatia, aspecte demografice (Structura populatiei dupa etnie si 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
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muncă. Dintotdeauna, demografia şi activităţile social-economice s-au aflat într-o strânsă legătură
existenţială, la baza relaţiei dintre scopul ultim al producţiei şi mijloacele folosite pentru atingerea
lui aflându-se, pe de-o parte, populaţia totală, iar pe de
altă parte, populaţia activă şi ocupată.
Asa cum reiese din datele istorice de recesamant al
populatiei, la nivelul localitatii Tasnad se constata o
scadere a numarului de locuitori, in special dupa anul
1992. Pentru confirmarea acestei tendinte « istorice »,
adaugam si un grafic al evolutiei istorice a populatiei
orasului, preluat de pe site-ul Wikipedia.
În anul 1992, populaţia oraşului avea un număr de
10.394 de locuitori, din care 5.106 bărbaţi şi 5.288
femei.
Tabelul nr. 26 - Numărul locuitorilor pe localităţi componente la recensământul populaţiei din anul 1992 (sursa:
http://www.recensamantromania.ro/istoric/vizualizati-rezultate-rpl-1992-si-2002/)

Oraşul Tăşnad

Nr. locuitori

Tăşnad
Satele
aparţinătoare

8.258
262

Blaja
Cig
Raţiu
Sărăuad
Valea Morii

Total

533
64
1.086
191
10.394

La recensământul populaţiei din anul 2002, oraşul Tăşnad avea un număr de 9.669 de
locuitori.
Tabelul nr. 27 - Numărul locuitorilor pe localităţi componente la recensământul populaţiei din anul 2002 (sursa:
http://www.recensamantromania.ro/istoric/vizualizati-rezultate-rpl-1992-si-2002/)

Oraşul Tăşnad
Tăşnad
Satele
aparţinătoare

Blaja
Cig
Raţiu
Sărăuad
Valea Morii

Total

Nr. locuitori
7.612
241
509
39
1.052
216
9.669

Conform datelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, oraşul Tăşnad
avea un număr de 8.631 locuitori, distribuţia acestora pe localităţile componente fiind următoarea:
Tabelul nr. 28 - Numărul locuitorilor pe localităţi componente la recensământul populaţiei din anul 2011(sursa:
http://www.recensamantromania.ro/istoric/vizualizati-rezultate-rpl-2011/)

Oraşul Tăşnad

Nr. locuitori

Tăşnad
Satele

6.781
Blaja

204
70

aparţinătoare

Cig

413

Raţiu
Sărăuad
Valea Morii
Total

28
1.013
192
8.631

Fig. nr. 10: Populaţia stabilă, pe localităţi, la recensământul populaţiei
şi al locuinţelor din anul 2011
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Tabelul nr. 29 – Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă, la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011 (sursa: Statutul Orasului Tasnad)

Pop.
stabilă
Total

Grupa de vârstă
Sub 5 10 5
9
14
ani
ani
ani

15 19
ani

20 24
ani

25 29
ani

30 34
ani

35 39
ani

40 44
ani

45 49
ani

50 54
ani

55 59
ani

60 64
ani

65 69
ani

70 74
ani

75 79
ani

80 84
ani

85 ani
şi peste

Ambele sexe

8631

449

454

497

519

542

544

625

676

784

560

644

658

537

392

333

221

120

76

masculin

4151

198

237

257

264

281

287

314

336

377

300

297

322

248

157

138

68

45

25

feminin
4480
Localităţi componente

251

217

240

255

261

257

311

340

407

260

347

336

289

235

195

153

75

51

TĂŞNAD

6781

344

331

367

392

433

428

485

525

649

453

522

554

440

301

261

149

90

57

masculin

3246

153

174

193

198

228

222

244

254

309

228

245

273

204

127

100

44

31

19

feminin

3535

191

157

174

194

205

206

241

271

340

225

277

281

236

174

161

105

59

38

BLAJA

204

8

11

10

6

14

13

14

17

9

11

25

15

11

15

5

12

6

2

masculin

104

5

7

6

2

8

8

7

8

5

9

11

6

6

7

4

3

1

1

feminin

100

3

4

4

4

6

5

7

9

4

2

14

9

5

8

1

9

5

1

CIG

413

25

11

19

29

14

23

23

32

29

26

24

31

30

29

26

26

7

9

masculin

192

5

8

12

15

5

12

11

19

16

15

9

18

10

7

16

7

3

4

feminin

221

20

3

7

14

9

11

12

13

13

11

15

13

20

22

10

19

4

5

RAŢIU

28

1

1

0

2

1

1

2

4

3

0

1

0

0

5

3

2

1

1

masculin

14

1

0

0

1

0

1

1

2

2

0

1

0

0

1

3

1

0

0

feminin

14

0

1

0

1

1

0

1

2

1

0

0

0

0

4

0

1

1

1

SĂRĂUAD

1013

61

79

83

78

72

71

88

84

74

64

61

43

48

36

35

19

11

6

masculin

501

29

38

38

41

36

40

43

44

34

45

25

20

23

13

14

10

7

1

feminin

512

32

41

45

37

36

31

45

40

40

19

36

23

25

23

21

9

4

5

VALEA MORII

192

10

21

18

12

8

8

13

14

20

6

11

15

8

6

3

13

5

1

masculin

94

5

10

8

7

4

4

8

9

11

3

6

5

5

2

1

3

3

0

feminin

98

5

11

10

5

4

4

5

5

9

3

5

10

3

4

2

10

2

1

Oraşul Tăşnad
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Faptul că în oraşul Tăşnad convieţuiesc reprezentanţi ai mai multor etnii, şi-a pus
amprenta şi asupra structurii confesionale a populaţiei.
Tabelul nr. 30 – Structura populatiei dupa religie la nivelul UAT Tasnad ((sursa: Statutul Orasului Tasnad)

Religia

Po
pul
aţi
a
sta
bil
ă
To
tal

di
n
ca
re
şiau
de
cl
ar
at
rel
igi
a

86
31

Or
tod
ox
ă

Ro
ma
no
cat
oli
că

Ref
or
ma
tă

81
88

41
39

15
37

67
81
20
4
41
3

64
18
20
0
39
3

27
26
18
5
34
1

28
10
13
19
2

25
97
5
17
7

25
71
3
14
9

Pe
nti
co
sta
lă

Gr
ec
ocat
oli
că

Baptis
tă

Adventi
stă de
ziua a
şaptea

Mart
orii
lui
Ieho
va

Alt
ă
reli
gie

Făr
ă
reli
gie

At
ei

21
59

68

23
2

53

7

45

43

6

3

14
84

19
35

24

21
0

39

7

45

30

6

3

3

4

-

-

8

-

-

-

-

-

7

11

15

13

6

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

20
9

22

3

-

-

-

2

-

-

15

-

7

6

-

-

-

3

-

-

Oraşul Tăşnad
Localităţi componente
TĂŞNAD
BLAJA
CIG
RAŢIU
SĂRĂUAD
VALEA MORII

Fig. Nr. 11 – Structura confesională a populaţiei oraşului Tăşnad la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011
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Educatie (Starea sistemului educational, Formare profesionala etc.)
Noua legislaţie a educaţiei naţionale prevede că reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ
de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice
locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Reţeaua şcolară din oraşul Tăşnad cuprinde următoarele unităţi de învăţământ:
Tabelul nr. 31 – Reţeaua şcolară din oraşul Tăşnad (sursa PUG Tasnad)
Nr.

Localitatea

Unitatea cu personalitate juridică

Structura şcolară arondată

crt.
Şcoala Gimnazială Tăşnad

Şcoala Gimnazială Sărăuad

Liceul Tehnologic Tăşnad
1

Tăşnad

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1
Tăşnad

Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Tăşnad
Grădiniţa cu Program Normal Cig

-

Nivelul de educatie superioara a populatiei orasului Tasnad, estimat la 3,5% este sub nivelul
mediei judetene si mult sub nivelul orasului vecin, Carei.
- Nivelul minim educational al populatiei locale (studii primare 14,8%) se afla sub media
judeteana.
Situatia statitsica a invatamantului la nivelul UAT Tasnad este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 32 – Statistica situatiei şcolare la nivelul oraşului Tăşnad (sursa Primaria Otasului Tasnad, 2015)

2011
3
646
45

Invatamant
Unitati de invatamant – total
Elevi inscrisi in invatamant liceal
Personal didactic in invatamant liceal

2012
3
624
42

2013
3
582
43

2014
3
502
38

Se pot observa cateva elemente importante. Numarul de unitati de invatamant se mentine
cosntant.

Fig. Nr. 12 – Evolutia nr. de elevi si a persoanlului didactic la n ivelul UAT Tasnad, nivel liceal

Numarul elevilor care frecventeaza nivelul liceal este in scadere pentru perioada
analizata. Corelat cu numarul de elevi se constata si numarul de personal didactic care efectueaza
actul educational in scadere. Acet factor credem ca are cateva explicatii. Pe de o parte scaderea
numarului de locuitori la nivelul UAT Tasnad dar si in zonele invecinate, existenta in apropiere a
unui Oras cu rang superior, municipiu, care ofera posibilitati ulterioare de afirmare si mobilitate
crescuta fata de cel existent la nivel local, Carei.
In ceea ce priveste situatia nivelul de educatie formala existent la nivelul UAT Tasnad
precum si participantii la procesul educational sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 33 – Statistica situatiei retelei educationale si a participantilor la procesul educational la nivelul oraşului Tăşnad
(sursa Primaria Orasului Tasnad si Scoala gimnzaiala Tasnad, 2015)

Invatamant

Nr
unitati

Primar, gimnazial

1

Nr
locuri
361

Nr elevi

Nr cadre
didactice

861

60

74

Profesional

1

0

46

0

Liceal

1

750

392

36

Fig. nr. 13 – Distributia comparativa a nr. de locuri, nr. de elevi si a persoanlului didactic la nivelul UAT Tasnad,
nivel primar, gimnazial si liceal

Evolutia principalilor indicatori ststistici la nivelul primar si gimnazial educational la
nivelul UAT Tasnad sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 34 – Evolutia principalilor indicatori statistici la nivel gimnazial si primar la nivel UAT Tăşnad (sursa: Primaria
Orasului Tasnad si Scoala gimnzaiala Tasnad, 2015)

Invatamant
Unitati de invatamant - total
Scoli din invatamantul primar si gimnazial (inclusiv special)
Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi - total
Elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial (inclusiv
special)
Elevi inscrisi in invatamant primar (inclusiv special)
Elevi inscrisi in invatamant gimnazial (inclusiv special)
Absolventi - total
Absolventi invatamant gimnazial (inclusiv special)
Personal didactic - total
Personal didactic in invatamant prescolar
Personal didactic in invatamant primar si gimnazial (inclusiv
special)
Personal didactic in invatamant primar (inclusiv special)
Personal didactic in invatamant gimnazial (inclusiv special)
Sali de clasa si cabinete scolare
PC - total

2011

2012

2013

2014

1
1
40
875

1
1
40
864

1
1
40
847

1
1
35
826

835

824

807

826

426
409
103
103
62

413
411
105
105
61

422
385
110
110
62

416
410
90
90
60

2

2

2

2

60

59

60

58

24
36
50
50

24
35
50
53

24
36
50
53

23
35
50
55

In privinta evolutiei numarului de elevi in perioada analizata 2011 – 2014 se constata
urmatoarele:
 La nivel primar trendul este sinusoidal pentru perioada analizata, descrescator raportat la
perioada 2013 – 2014;
 La nivel gimnzaial trendul eeste sinusoidal pentru perioada analizata, crescator raportat la
perioada 2013 – 2014;
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Fig. nr. 14 – Evolutia numarului de elevi din ciclul primar si gimnazial la nivelul UAT Tasnad,

Aceasta evolutie este in stransa corelare cu evolutia natalitatii la nivelul UAT Tasnad. Daca
pentru anul 2011 conform recesamantului populatiei si al locuintei numarul de copii cu varsta
cuprinsa intre 0 – 5 ani a fost de 449 de copii. Daca comparam aceasta cifra la nivel educational
primar si efectuand raportul dintre copii cu varsta intre 0 – 5 ani si cei inscrisi in sistemul
educational la nivelul anului 2011 constatam ca un procent de 94.88% dintre copii in aceasta
categorie de varsta urmau ciclul primar la nivelul UAT Tasnad. Acest trend prognozam ca va fi
memtinut si in perioada urmatoare. In ceea ce priveste evolutia copiilor la actul educational
gimnazial aplicand acelasi raport, avand ca referinta anul 2011(numar copii cu varsta cuprinsa
intre 6 – 14 ani 951 de copii, nr. de elevi inscrisi la ciclul gimnazial fiind de 409 elevi), se
constata un procent de 43,00% din copii participa la actul educational gimnazial la nivelul UAT
Tasnad. O explicatie in acest sens este data pe de o parte mobilitatea populatiei catre migratie, pe
de alta parte de asigurarea “succesului” propriilor copii migrand catre alte institutii scolare din
zona (Municipiul Carei, Municipiul Satu Mare).
Personalul care desreveste procesul educational nu a cunoscut evolutii numerice
semnificative.

Fig. nr. 15 – Evolutia personalului didactic din ciclul primar si gimnazial la nivelul UAT Tasnad

Asa dupa cum se poate observa slaba evolutie sinusoidala a personalului didactic la
nivelul ciclului primar si ciclului gimnazial.
Un alt aspect este cel legat de calitatea actului educational care prin acesta acorda
“sansele de reusita” la nivele superioare ale sistemului educatioanl national si international.
Astfel se poate observa ca in clasamentul judetean Top 50 scoli pe tara dupa media la Evaluarea
Nationala 2015 si Top 50 scoli la nivel de judet Satu Mare se regaseste pe locul 49 national –
Colegiul National “Doamna Stanca” Satu Mare si la nivel judetean Scoala gimnaziala Tasnad
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ocupa locul 33 din 50 (sursa: http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-06-26-20259895-0-201506-26-dosar-2015-v5.pdf).

Corelarile trebuie facute cu infrastructura educationala locala si calitatea actului
educational, adaptabilitatea acestui act la aspiratiile de dezvoltare locala. Orasul Tasnad,
beneficiaza de o infrastructura educationala care permite pregatirea noilor generatii pana la
nivelul studiilor liceale. Datele indica o conservare a numarului institutiilor publice de
invatamant, dar credem in pastrarea a capacitatii sistemului: Sali de clasa, cabinete scolare,
laboratoare, ateliere si foarte important, a personalului didactic.
Un aspect demn de remarcat este implicarea parteneriala a scocietatilor comerciale
private in sistemul educational profesional la nivelul UAT Tasnad. Existenta unei scoli
profesionale de meserii adresate absolventilor de invatamant obligatoriu in domeniul profesional
este un inceput. Credem ca rolul de polarizare microregionala pe care il poate juca UAT Tasnad
procesul de pregatire si formare in dopmeniul profesional, probabil mai vast contribuie la
identificarea, valorificarea si pregatirea resursei umane locale. Corelat cu structurile economice
din zona, dar si cu istoricul localitatii credem ca diversificarea ar trebui indreptata catre
potentialul UAT Tasnad cum ar fi: prelucrarea materialelor din fier, reparatii si constructii
masini unelte specifice industriei lemnului, agricultura etc., clase de pregatire profesionala in
domeniul hotelier si restaurante, clase de pregatire in domeniul serviciilor turistice s.a.m.d.
Tot din analiza datelor privind numarul de elevi se observa :
- Scaderea continua a numarului de elevi inscrisi in celelalte unitati de invatamant, ceea ce
poate fi explicat prin tendinta (devenita « la moda » a familiilor cu posibilitati materiale de asi inscrie copiii in unitatile de invatamant din municipiul Satu Mare si oras Carei. Cauza
acestei tendinte a fost motivata prin aspecte calitative a invatamantului local : o incredere
mai mare a familiilor in calitatea invatamantului din municipiul vecinsi cel resedinta de
judet, o calitate crescuta a conditiilor de invatare in sistemul de invatamant invecinat : spatii,
dotari, material didactic si nu in ultimul rand o oferta educationala locala mai rigida,
neadaptata solicitarilor parintilor si cererii pietei fortei de munca zonale.
- Cu toate eforturile ultimilor ani (includerea in programa liceului a unei clase de turism,
extinderea numarului de ateliere), oferta educationala locala, concurata agresiv de vecinatatea
sistemului educational, nu poate acoperi nevoia de resurse umane competitive pentru
dezvoltarea orasului.
- Tendintele de concentrare a spatiului educational (reducerea unitatilor de invatamant/ a
spatiilor, claselor alocate procesului educational), datorita reducerii numarului de elevi, pot fi
compensate prin modernizarea, dotarea si echiparea celor utilizate precum si prin cresterea
calitatii si diversificarea calitatii actului educational : introducerea unor metodologii moderne
de predare si instruire a corpului profesoral in utilizarea acestora. O noua calitate a sistemului
educational local, poate actiona ca un element de marketing in comunitate si in vecinatatea
acesteia, cu beneficii considerabile asupra celor implicati in sistem.
Rolul sistemului educational public este acela de a pregati o resursa umana competitiva si
implicata in viata orasului, orientata inspre sustinerea directiilor de dezvoltare asumate de
comunitate. Din aceasta perspectiva oferta educationala locala trebuie permanent « racordata » la
obiectivele de dezvoltare locala, asigurand atat baza educational – profesionala a viitorilor
specialisti locali, dar si atitudinea civica necesara unei populatii implicate activ in procesul
dezvoltarii locale. Rolul autoritatilor locale va fi acela de facilitare, motivare si sustinere tehnica
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si financiara a transformarii scolii locale intr-un factor major de dezvoltare calitativa, durabila
locala.
Pornind de la acest rol al autoritatii locale, programul de reabilitare, extindere,
modernizare a unitatilor de invatamant locale este unul continuu in care este necesar sa fie
implicati si actorii primari ai actului educational, cadrele didactice si nu in ultimul rand structuri
asociative ale parintilor, elevilor, firme locale « practicante » ale principiului civismului
corporatist.


Formare profesionala
Rolul formarii profesionale este acela de a furniza servicii de pregatire a resursei umane
la solicitarile imediate sau pe termen scurt ale pietei fortei de munca.
Din acest punct de vedere, organizatiile, institutiile care furnizeaza astfel de servicii au un
rol important in atragerea unor oportunitati investitionale extrem de concrete sau in conditii
aflate la alta extremitate, in atenuarea unor situatii de criza (restructurari industriale). In
contextul existentei in zona a unei forte de munca consideram calificate si cu experienta, atat in
domeniul lemnului, constructiilor de masini, valorificarea acesteia presupune initierea de
programe de dezvoltare a abilitatilor inspre domenii conexe si/sau serviciilor adresate populatiei,
sectorului de energii alternative sector aflat in plin avant la nivel mondial in valorificarea
resurselor energetice alternative. Astfel in concordanta cu PLAI (Planul Local de Actiune pentru
Invatamantul Tehnic si Profesional) 2013 – 2020 al Judetului Satu Mare nevoia de pregatire
profesionala corelat cu nevoile judetene, care vor fi cuprinse in planurile de scolarizare sunt
prezentate in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 35 – Tinte de scolarizare profesionala pe domenii la nivelul judetului Satu Mare – (sursa: PLAI Satu Mare,
http://satmar.ro/web/uploads/files/02%20PLAI%202013-2020_SATU%20MARE.pdf)

78

Nu exista date privind alte forme de instruire post-liceala, cursuri de formare profesionala
pentru adulti, ceea ce poate semnifica atragerea segmentului de beneficiari “adulti” de catre
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oferta furnizorilor acreditati din municipiul Carei si Satu Mare, inclusiv de catre autoritatea
sectoriala (Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Satu Mare).
 Forta de munca
Un rol important in definirea economiei locale il are si factorul uman. De altfel, este
cheia si motorul dezvoltarii economice locale.
In perioada 2004 – 2008, din figura de mai jos, se poate observa evolutia fortei de munca
pe sectoare economice la nivelul orasului Tasnad. Se observă o crestere limitată a sectorul
servicii neopozabila, insa, declinului constant din sectorul industrial.
Fig nr. 16 – Evolutia numarului de salariati la nivelul UAT Tasnad –
sursa http://www.galsudvestsatumare.ro

Tendinta ingrijoratoare de scadere
continua a locurilor de munca din activitatile
productive este sustinuta in continuare de:
Efectul de absortie a fortei de munca locală,
creat de dezvoltarea intrateritoriala a orasului Carei,
care se manifesta cu pregnanta in continuare.
Cooperarea parteneriala intrateritoriala sud vest,
pentru extinderea zonei de expansiune economica
nordica a teritoriului, ar crea posibilitatea valorificarii
resursei umane locale in beneficiul propriilor
comunitati, Tasnad devenind un centru de prelucrare,
procesare si marketing pentru bunurile si produsele
realizate in intrateritoriul sud vest Satu Mare.
Emigrarea fortei de munca locale in
strainatate in cautarea unui loc de munca. Fenomen
care trebuie abordat echilibrat, creand oportunitatea
profesionalizarii fortei de munca si a “importului” de capital financiar, care din pacate se
manifesta doar prin achizitia de bunuri de larg consum, constructii noi. Politicle locale de
facilitare a “repatrierii” spiritului antreprenorial si a investititiilor in afaceri mici, poate fi o
solutie pe termen scurt pentru revitalizarea economiei locale.
Somajul


Somajul in judetul Satu Mare

Cifrele prezentate in tabelul de mai jos se bazeaza pe date comunicate de Agentia Nationala
pentru Ocuparea Fortei de Munca (sursa: http://www.anofm.ro/files/statistica%20mai%20DOC.PDF). La
data de 31 mai 2015 somajul inregistrat era de 5.865 de persoane, din care 2.392 femei. Dintre
acestia 724 persoane sunt indemizate, 5.141 persoane sunt neidemizate, dar aflate in evidenta
AJOFM Satu Mare. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de
aproximativ 80,38%. Rata somajului la nivelul judetului Satu Mare este de 3.70%. Procentual
rata somajului in randul femeilor este de 3.14%, iar in randul barbatilor este de 4.21%.
Principalele categorii de someri sunt somerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar,
gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele
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Agenţiei (80,70 %), în timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă
14,36% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,94 %. În funcţie de
vârstă, cel mai mare număr de şomeri l-a înregistrat grupa 40 si 49 ani, urmată de 30-39 de
ani, cei mai puţini şomeri fiind înregistraţi în grupa de vârstă 25 – 29 de ani. (sursa:
http://www.anofm.ro/files/Comunicat%20de%20presa%20somaj%20mai%202015.pdf)



Somajul local

Inainte de a discuta datele prezentate in tabelul de mai jos, trebuie facuta o precizare in ceea ce
priveste definirea si calcularea somajului. In general, in lume sunt folosite doua tipuri de surse:
date administrative bazate pe inregistrarea la AJOFM sau ALOFM si date bazate pe definitia
utilizata de Oficiul International al Fortei de Munca (OIFM), deseori folosite in Analizele Pietei
Fortei de Munca.
Este remarcabil faptul ca, pentru toate comunitatile, somajul masculin este aproape de doua ori
mai crescut decat somajul feminin. O potentiala explicatie ar fi ca mai multi barbati decat femei
si-au pierdut locurile de munca ca urmare a procesului de restructurare a sectorului industrial. O
alta explicatie este ca barbatii care nu au un loc de munca se considera someri in timp ce femeile
care nu au un loc de munca se considera casnice. Diferentele sunt mari intre procentajele
somajului feminin in comunitati.
Tabelul nr. 36 – Somajul pe comunitate, 2015 (sursa: Primaria Orasului Tasnad si ANOFM)
Someri
Ca % din totalul populatiei active din comunitate
Total
Total
Barbati
Femei
5.865
3.70
4.21
3.14
Satu Mare
Tasnad
190
3.12
7.46
6.28

Servicii sociale

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


Ajutor social

In contrast cu ajutorul de somaj care se acorda tuturor care au realizat perioada minima de munca
pentru a beneficia de somaj, trasatura platilor de tipul ajutorului social este ca evalueaza
beneficiarul pe baza unui asa-zis test de venituri. In practica, acest test este ca o ancheta sociala.
De exemplu, pentru a beneficia de ajutor social, aplicantul trebuie sa treaca acest test care, in
Romania, este efectuat de catre Consiliile Locale. Mai exact investigheaza toate resursele Nu iau
in considerare doar venitul pe care il primeste aplicantul din locuri de munca ocazionala sau
temporare.4, ci si posesiunile aplicantului. De exemplu, detinerea unei carute si a unui cal sau
magar este considerata un venit aditional pe luna. Datorita acestor conditii restrictiv, este posibil
ca un numar considerabil de potentiali aplicanti sa nu treaca de acel test al veniturilor.
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Pentru a beneficia de ajutor social, trebuie demostrat faptul ca aplicantul nu acumuleaza un
“venit” total care sa depaseasca asa-numitul venit minim garantat (VMG). Nivelurile actuale ale
VMG, care depinde de marimea familiei si se calculeaza astfel:
Persoana singura = 0.25 x ISR = 125 lei
Familia formata din 2 persoane = 0.45 x ISR = 225 lei
Familia formata din 3 persoane = 0.63 x ISR = 315 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.78 x ISR = 390 lei
Familia formata din 5 persoane = 0.93 x ISR = 465 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.062 x ISR = 31 lei.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta între nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al
familiei sau al persoanei singure.

Cererile pentru ajutor social se depun la Primarie (Consiliul Local).
In 2015 au beneficiat de ajutor social (ratificat de Legea 416/2001), un numar crescut de
beneficiari domiciliati in Orasul Tasnad, 648 de persoane (sursa: Primaria Orasului Tasnad)

Ajutor financiar pentru incalzire
In afara de ajutorul social, ajutorul financiar pentru incalzire reprezinta un program important de
asistenta sociala. Ajutorul financiar pentru incalzire este si el o alocatie acordata pe baza trecerii
unui asa-zis test de venituri. Nivelurile actuale ale ajutorului financiar pentru incalzire sunt:
n funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure,
compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:
a) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este de până la 0,310 ISR;
b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR;
c) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR;
d) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR;
e) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR;
f) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR;
g) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR;
h) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR;
i) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR;
j) în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR şi 1,572 ISR.
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In general se poate spune ca in Tasnad beneficiaza de ajutor pentru incalzire un numar destul de
mare de familii (peste 20%). Poate ca principala explicatie pentru aceste diferente este ca in
Tasnad, ajutorul este acordat nu doar pentru incalzire cu lemne ci si pentru incalzire cu gaz.


Alocatiile familiale

Ultima masura de asistenta sociala pe care o vom discuta este asa-numita alocatie
familiala suplimentara.
Aceasta este destinata familiilor cu copii Se acorda, in conditiile Legii 61/1993,
republicata, tuturor copiilor care urmeaza una din formele de invatamant prevazute de lege, pana
la implinirea varstei de 18 ani, sau pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau
profesional, organizate in conditiile legii. Copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate,
precum si copiii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat in cuantum majorat cu 100 %, pana
la implinirea varstei de 18 ani.
Se acorda familiilor formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani
aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, daca realizeaza venituri nete lunare pe
membru de familie de pana la 168 lei.
Cuantumul alocatiei de sustinere este de :
70 lei pentru familia cu un copil;
80 lei pentru familia cu 2 copii;
85 lei pentru familia cu 3 copii;
90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

Pentru familiile care beneficiaza si de ajutor social (legea 416/2001), alocatia familiala este mai
mare cu 25%.
Pe langa cele trei tipuri discutate de alocatii acordate in functie de testul de venituri – ajutoare
sociale, ajutor financiar pentru incalzire si alocatiile familiale – mai exista si alte masuri de
asistenta sociala. Totusi, pe acestea nu le vom discuta aici, pentru ca numarul beneficiarilor lor
este destul de scazut.
 Starea comunitatilor defavorizate/dezavantajate, comunitatea roma
Conform ţintelor stabilite de Planul Naţional pentru Reformă 2011- 2013 in cadrul
strategiei Europa 2020, România intenţionează să reducă numărul de persoane aflate in situaţie
de risc de sărăcie şi excluziune cu 580.000 persoane până în 2020. Romania se confruntă şi se
va confrunta şi în viitor cu importante probleme sociale precum: îmbătrânirea populaţiei,
extinderea fenomenului de sărăcie, o rată ridicată a abandonului şcolar, o pondere ridicată a
populaţiei de etnie romă, etc. Pe 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 vulnerabilă
minoritate din Uniunea Europeană, comunitatea lor fiind în general marginalizată şi
discriminată, membrii acestei comunităţi trăind în condiţii socio-economice precare.
Incluziunea romilor şi a altor categorii defavorizate în viaţa este necesară pentru a atinge
obiectivele Strategiei Europa 2020. Acest 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 pe baza acestuia,
Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii
Romilor pentru perioada 2012–2020.
Conform recensământului 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 etnie romă ajunge la 8,32%, numărul lor minim estimat fiind de
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1,2 milioane, iar cel maxim de 2,5 milioane, cuo medie de 1,85 de milioane. In acest contex
Romania a aprobat o serie de acte normative care sa contribuie la eradicarea discriminarii si la o
incluiziune sociala procativa.
Astfel, Memorandul Comun de Incluziune Socială (JIM), Strategia Guvernului
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
reglemetari care constituie cadru legal contribuie la incluziunea sociala si eradicarea saraciei
prin:
 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, cuprinse în Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
781 din 07/12/2001;
 Legea nr. 612/2002, pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de
către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în
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, publicată în Monitorul Oficial nr. 851 din 26
noiembrie 2002;
 Legea nr. 48/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul
Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002;
 Hotărârea de Guvern nr. 256 din 04.03.2003, pentru aprobare a Programului
privind elaborarea actelor normative necesare atribuirii în proprietate a unor
terenuri agricole pentru romi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din
18/03/2003.
În istoriografie se presupune că romii sunt originari din India. Ca grup etnic omogen ei au
imigrat într-un singur val în Europa. Probabil romii stabiliţi iniţial în Armenia au fost izgoniţi 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 în Ţara Românească din
1385,
iar
în
Transilvania
în
1416.
(sursa:
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/ADStudiiRegionale/00001720/i2hwp_Studiu%20regional%20comunitati
%20defavorizate%20-%20romi.pdf)

Fig. nr. 17 – Migraţia romilor (sursa: Movimiento gitanes, Wikipedia)

Cercetarea PROROMI din 2005 a arătat că „cea mai mare concentraţie de populaţie
Roma săracă se află desfăşurată în comune dezvoltate şi în oraşele mici. [...] Ponderea
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comunităţilor de romi non-problematice din punct de vedere al bunăstării pare a fi mai degrabă
una redusă, de cca.10%”.
Tabelul nr. 37 – Populatia saraca de rromi in functie de localitate
(sursa: http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf)

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 romilor, adoptată de
Guvernul României în 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Deceniul de incluziune a
romilor 2005-2015, şi, recenta Strategie a Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor 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.

Fig. Nr. 18 – Densitatea de locuire in functie de nivelul de educatie in randul etniei rroma comparative (sursa:
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf )

Majoritatea studiilor indica ca participarea rromilor pe piata muncii si nivelul lor de
calificare profesionala este mult sub media inregistrata la nivel national. Astfel datele furnizate
de Fundatia SOROS Romania arata ca doar 15,4% din persoanele de etnie rroma sunt angajati,
din care 43.6% nu aveau nici o calificare prestand servicii in domanii ca agricultura, salubritate,
prelucrarea lemnului si constructii.
In ceea ce priveste sursele de venit a comunitatilor rrome din studiul efectuat de
UNDP/Banca Mondiala/Comisia Europeana arata ca cea mai importanta sursa de venit pentru
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rromi este cea din angajare (31%) urmand ca pondere alocatiile pentru copii (23%), pensiile
(19%), din asistenta sociala (14%) si din alte surse (11% - ca de ex. Alte surse decat
angajarea/zilier, bani trimisi acasa din strainatate etc.). Comparativ cu populatie de nonromidiferentele semnificative se inregistreaza la castigurile din pensii (51%) si din salarii (36%).
Tabelul nr. 38 – Structura surselor de venit comparativa
(sursa: http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf)

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 învăţământulpreşcolar. 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 romilor 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 sărăcie/
risc de sărăcie accentuata (sursa:
http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf)
Tabelul nr. 39 – Structura indicatorilor privind participarea la educatie comparativ
(sursa: http://www.undp.ro/libraries/projects/Economia_Sociala_si_Comunitatile_de_Romi_Provocari_si_Oportunitati.pdf)
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La nivelul Microregiunii Tasnad, in studiul privind “Potentialul demografic al
microregiunii
Tasnad”
(sursa:
http://www.researchgate.net/publication/49599076_POTENIALUL_DEMOGRAFIC_AL_MICROREGIUNII_TNAD ) este de
retinut cateva concluzii importante cu privire la evolutia aspectului demografic:
- incepând 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 re-flecte şi în scăderea populaţiei din categoria de vârste 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;
In zona Tasnad evolutia indicatorului de etnie, in special cea rroma, a avut o crestere
semnificativa, idicatorul dubalnduse in decurs de 13 ani. Daca la recesamantul din anul 1992
totalul populaţiei cu satele aparţinatoare se ridica la 10.552, din care 8402 au domiciliul in oras
luand in consideratie criteriul etniei, români sint 5667 din care 3979 cu domiciliul in Tasnad,
maghiari 4161 din care 3840 cu domiciliul in Tasnad, şvabi 155, romi 31 persoane (aproximativ
0.29% din populatie). La recesamantul din anul 2002 numarul total al populatiei la nivelul
Orasului Tasnad a fost de 9.528 locuitori din care de etnie rroma declarati au fost de 358
locuitori. Recesamantul din anul 2011 numarul total de locuitori a fost de 8631 din care de etnie
roma declarati un numar de 952 de locuitori.
Procentual populatia de etnie roma reprezinta 11.03% din totalul populatiei.La nivelul
anului 2015 numarul populatiei de etnie roma conform estimarilor primariei Orasului Tasnad
este de 800 de persoane la nivbelul Comunitatea de romi din zona străzii Petru Maior din oraşul
Tăşnad si de aproximativ 300 de persoane Comunitatea de romi din satul Sărăuad (sursa:
Primaria Orasului Tasnad si INS recesaminte 1992, 2002 si 2011).
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Fig. Nr. 19 – Numarul de persoane de etnie rroma declarate raportat la numarul de locuitori conform rcesamintelor
din anii 1992, 2002, 2011 si 2015 (sursa: http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm, Primaria
Orasului Tasnad)

Astfel corelarea acestor date cu situatia existenta la nivelul comunitatii sarace de romi din
zona Tasnad se poate concluziona urmatoarele:
- populatia de etnie roma a avut o crestere progresiva raporatata la reducerea numarului de
locuitori
- populatia de etnie roma este sismilara cu situatiile descrise de studiile existente si face parte
dintr-o comunitate reprezentata de un oras cu pana in 30.000 de locuitori;
- este caracterizata de venituri predominante din ajutoare sociale si alocatii, rar urmate de
castiguri salariale;
- populatia de etnie roma din areal se incadreaza in trendul de educatie raportat la populatia de
etnie non-roma;
- populatia de etnie roma nu a beneficiat de formare profesionala care sa ii dezvolte abilitati,
competente si aptitudini in meserii calificate;
- Populaţia feminină depăşeşte pe cea masculină;
- peste 90% dintre femeile de etnie roma sunt casnice;
- populatia de etnie roma poate contribui la suplimentarea fortei de munca in zona Tasnad si in
intreaga microregiune Tasnad daca se vor aplica programele integrate de interventie in
comunitatile cu specific etnic roma.
Pentru a asigura un confrort al comunitatii sarace rome la nivelul zonei UAT Tasnad
cateva masuri se impun. Masurile in general sunt insotite de actiuni/proiecte din cele mai diverse
tipuri de interventii. Aceste activitati/proiecte sunt doar instrumente necesare asigurarii cresterii
calitatii vietii in comunitatile sarace si totodata sa asigure tredul spre dezvoltare a acesteia.
Masurile propuse vizeaza atat aspectul de interventie la nivel “soft” la dezvoltarea capitaului
social al acestor comunitati cat si aspectul “hard” de dezvoltare a infrastructurii in aceste zone.
Este recomandat o intervetie integrata in ambele aspecte de actiuni abordand si masura
transversala procesul educational, proces primordial in eradicarea saraciei si devzoltarea
comunitatii. Insa nu trebuie omis faptul ca posibilitatea unei strategii pentru comunitatile sarace
din zona si/sau microregiunea Tasnad, care sa reprezinte o componentă a H.G. 430/2001,
modificată cu H. 522/2006 destinata îmbunătăţirii situaţiei romilor din România.
Masurile de interventie propuse vizeaza:
Obiective
Crearea de reţele şi consolidarea de
parteneriate în scopul elaborării de
măsuri/proiecte/programe pe domeniile
sectoriale

Îmbunătăţirea accesului romilor la o
locuinţă decent 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.

Masuri/actini de intervenie
Crearea Grupurilor de Iniţiativă Locală, în cartiere cu un număr
semnificativ de romi din zona saraca;
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 Tasnad;
Infiintarea şi organizarea unuor Centru Comunitare zonale
Organizarea Zilei Internaţionale a romilor, a Minorităţilor şi
participarea la târguri şi expoziţii meşteşugăreşti precum şi la Zilele
oraşului Tasnad;
Depistarea unui amplasament si elaborare studiu de fezabilitate
pentru finanţare construcţie de locuinţe sociale de tranzit;
Refacerea căilor de acces dinspre/în comunităţile de romi,
introducerea 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 si angajarea unui administrator al cartierelor de romi din
cadrul GIL (Grup de Initiativa Locala);
Amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii.
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Creşterea resurselor umane necesare
îmbunătăţirii accesului romilor la serviciile
de sănătate publica;
Creşterea capacităţii şi eficientizarea
serviciilor publice 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
învăţământul preuniversitar pentru tinerii
aparţinând minorităţii rome;
Revizuirea curriculei şcolare în vederea
promovării în mediul şcolar a unui climat
favorabil incluziunii sociale a romilor.

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 mediatoari sanitari pentru CR (comunitatile de romi) din
Orasul Tasnad;
Campanii de promovare a sănătăţii şi igienei în CR;
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 CR din Orasul
Tasnad.
Identificarea persoanelor fără acte de identitate, înregistrarea şi
eliberarea cărţilor de identitate sau a certificatelor de naştere;
Recunoaşterea şi autorizarea GIL ca reprezentante ale CR de
către IJ Politie, 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 dreptur
ile omului, prevenirea şi combaterea discriminării, drepturile şi
îndatoririle cetăţeneşti;
Participarea la cursurile de formare a poliţiştilor în relaţie cu CR,
organizate de MAI;
Realizarea şi distribuirea de materiale în domeniul discriminării
pentru grupuri de 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 „la negru”)
Evaluarea activităţilor meşteşugăreşti 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 CR şi oportunităţile de angajare, localizare şi activităţi de
angajare în zonă;
Angajarea de mediatori şcolari pentru CR
Cursuri de alfabetizare pentru adulţi 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 materialăslabă 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
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cultură română/romani/maghiară în cadrul
şcolilor mixte şi cu un numă 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 Tasnad.

 Starea sistemului de sanatate
Starea de sanatate a populatiei este datorat de starea si calitatea factorilor de mediu, de
standardul de viata creat de comunitate si de gradul de acces al populatiei la resursele
comunitatii. 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 furnizoare de servicii sanitare, cum sunt: farmaciile, cabinetele
stomatologice, laboratoarele de tehnică dentară. In tabelul de mai jos este prezentata
infrastructura de sanatate publica a orasului Tasnad:
Tabelul nr. 40 – Infrastructura de sanatate la nivelul Orasului Tasnad, anul 2008 – (sursa: Plan de dezvoltare locala teritoriu sud
vest Satu Mare)

UAT
Tasnad

Medici

17

Farmacişti

10

Stomatologi

4

Personalmediu sanitar

60

Laboratoare nedicale

2

Cabinete medicale

9

Cabinete stomatologice
Laboratoare tehnica
dentara
Spital

7

Dispensar medical
Cabinet medical scolar
Ambulatorii de spitale
Farmacii

1
1
1
6

2
1

La nivelul anului 2014, sursa Primaria Orasului Tasnad datele privind infrastructura
fizica si sociala de sanatate este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 41 – Infrastructura de sanatate publica la nivelul Orasului Tasnad, anul 2015 – (sursa: Primaria Orasului Tasnad)

Categorie

Spitale

Policlinici

Cabinet medical scolar
Dispensare

Nr unitati

2 sectii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă
Satu Mare;

1 policlinica

1
1 – Dispendarul TBC

Nr medici
5 medici din care:
2 medici specialitatea
interne,
2 medici specialitatea
pediatrie
1 medic specialitatea
laborator
2 cabinete medicale
permanente (interne si
pediatrie) +
2 cabinete medicale
chirurgire o data pe
saptamana;
1 cabinet medical
O.R.L. de 2 ori pe
saptamana
1
1

Nr personal sanitar
mediu
Numarul total al
personalului sanitar
din cele 2 sectii ale
spitalului judetean si a
policlinicii este:
30 asistenti medicali si
11 infirmiere

2 asistenti
2 asistenti
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Aparitia componentei private in sectorul local de sanatate a ridicat punctual nivelul
dotarilor, echipamentelor, precum si a calitatii serviciilor medicale in comunitate.
Tabelul nr. 42 – Infrastructura de sanatate publica la nivelul Orasului Tasnad,
anul 2015 – (sursa: Primaria Orasului Tasnad)

Sanatate
Farmacisti – proprietate pivata – persoane
Personal sanitar mediu – proprietate
private – persoane

4
12

Cabinete medicale individuale (de familie)
Farmacii – proprietate privata
Laboratoare analiza – proprietate privata –

5
3
2

Cu toate acestea, este necesara o modernizare a intregului sistem public de sanatate local,
in special a spitalului orasenesc (reabilitare, extindere, modernizarea dotarilor si echipamentelor,
infiintarea serviciului ambulatoriu, a unei unitati de interventie rapida in zonele turistice prin
colaborarea cu serviciul judetean SMURD ) nu numai pentru cesterea standardului de viata in
comunitate cat si pentru cresterea atractivitatii economice a orasului, furnizarea unor servicii de
calitate in zonele turistice ca si conditie minimala de dezvoltare a acestora.
Analiza SWOT a resurselor umane
S (+):

W (-):








Sistemul educational, de asistenta social si de
sanatate existent care furnizeaza servicii in toate
localitatile apartinatoare orasului + investitiile in
sistem;
Trecerea peste perioada de impact a
restructurrarilor industriale;
Centru social pentru persoanele varstnice;
Nivel scazut al somajului, bazat pe exportul fortei
de munca.





O (+):











Cresterea calitatii actului educational si orientarea
inspre prioritatile de dezvoltare locala;
Atragerea/ infiintarea invatamantului universitar
in localitate orientat pe nisele competitive
identificate;
Dezvoltarea sistemului de furnizare a serviciilor
de formare profesionala si a serviciilor suport –
consiliere, mediere pe piata fortei de munca pe
baza unui marketing zonal.
Facilitati locale acordate fortei de munca plecate
in cautarea unui loc de munca in strainatate pentru
reinvestirea capitalului dobandit in ici afaceri
locale;
Creerea echipelor de proiect parteneriale (inter
sectoriale, public – private).
Diversificarea serviciilor medicale (ambulatoriu)
si orientarea lor pentru sustinerea turismului in
zona (constructia centrelor de sanatate, refacere,
tratatment).
Valorificarea oportunitatilor de finantare a
infrastructurii sociale (POR) si dezvoltarea
serviciilor de resurse umane, asistenta sociala
(POS).

Spor demografic in declin, parasirea orasului de
catre populatia tanara;
Nivelul educational maxim (liceal) si a furnizarii
serviciilor de formare, consiliere profesionala pe
piata muncii locale;
Tendinta de pierdere a elevilor in favoarea
oraselor vecine;
Rata populatiei cu studii superioare (sub media
judeteana);

T (-):





Ignorarea aspectelor „soft” ale dezvoltarii
(investitii in resursele umane) la nivel zonal,
judetean, national.
Centralizarea sistemelor educationale si de
sanatate ( alocarea sarcinilor de dezvoltare la
nivel local fara asigurarea resurselor);
Cresterea somajului in conditiile crizei economice
generalizate;
Continuarea exodului de „inteligenta” din
comunitate legate de stagnarea economica locala
si implicit, lipsa de oportunitati profesionale.

91

Analiza resurselor sociale
 Retelele sociale ale comunitatii
Resursele sociale ale unei comunitati, capitalul social local, are un rol deosebit in
aplicarea conceptului de dezvoltare durabila, aducand beneficii incomensurabile procesului de
dezvoltare.
Conceptul de capital social este extrem de vast, atat ca definire, cat si ca abordare. Vom
prezenta doar doua definitii, pentru a clarifica perspectiva echipei contractului asupra acestui
capitol : Francis Fukuyama (Social Capital & Civil Society, 1999) a definit capitalul social ca
«existenta certa a unui set de valori si norme informale impartasite de membrii unui grup/
comunitate care le permit cooperarea pentru beneficii comune » ; Robert Putnam (Bowling
Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000), considera capitalul social
“valori comune a tuturor retelelor sociale (din comunitate) si manifestarea ce deriva din aceste
valori de a colabora in comun).
Din aceasta r, capitalul social este o dispozitie mentala colectiva apropiata de
“spiritul” comunitatii (The Social Capital Foundation_TSCF).
Cercetatorii considera ca acest set fundamental de valori comunitare poate fi masurat prin
gradul de incredere si cooperare (“reciprocitate”) intre actorii locali (cetateni, grupuri, institutii –
retelele sociale ale comunitatii).
Pe parcursul acestui capitol vom prezenta observatiile calitative directe sau extrase din
documentele proiectelor de crestere a capacitatii locale aplicate in comunitate in ultimii ani,
descriind structurile formale administrative si civice, relatiile sociale din comunitate,
valorile/patrimoniul cultural al acesteia si infrastructura ce poate dezvolta capitalul social al
comunitatii.


Reteaua administrativa
Structurile de conducere administrativa ale orasului Tasnad sunt:
Consiliul Local Tasnad, format din 15 consilieri alesi o data la 4 ani pe liste de partid
sau indepenedenti, fiind structura de conducere deliberativa. Activitatea Consiliului Local
Tasnad se defasoara in plenul sedintelor ordinare/ extraordinare de dezbatere si decizie, si in trei
comisii de specialitate: Comisia pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie,
agricultură, prestări de servicii, comerţ, Comisia pentru activităţi sociale, culturale, culte,
învăţământ, sănătate, familie, tineret, sport, turism, protecţia copilului, muncă; Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului. Fiecare comisie este alcatuita din cate 5
membrii consilieri.
Primarul Orasului Tasnad – Institutia Primariei
Primarul orasului Tasnad si institutia Primariei alcatuiesc structura executiva
administrativa a orasului, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu cadrul legal asigurat de
Legea nr. 215/ 2001 (Legea administratiei publice locale). In cadrul institutiei se desfasoara
activitatile administrative si de dezvoltare locala, asigurate de functionari publici si personal
contractual, coordonate de echipa de conducere alcatuita din Primar, Viceprimar si secretarul
Primariei Orasului.


Retele de cooperare cu parteneri externi comunitatii
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Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad (ACDMT) a fost
înfiinţată în anul 2005, prin liber consimţământ a 7 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.
Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare reunește 100 de membri din
care 19 sunt Unități administrativ - teritoriale, 3 Instituții publice, 46 sunt parteneri privați
(reprezentanți ai unori societăți comerciale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate
și societăți cooperative), iar 32 de membri reprezintă sectorul civil (ONG-uri, asociații sportive,
unități de cult).
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată
din Satu Mare” (A.D.I.) este formată prin asocierea Consiliului Județean Satu Mare cu alte 30
de unități teritorial administrative – 6 din mediul urban și 24 din mediul rural. În prezent,
Asociația are un număr de 45 de membri. Asociația 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).
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana SATU MARE –
urmareste creşterea economiei zonei prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru
diminuarea disparităţilor şi creşterea standardului de viaţă regional prin implementarea unui
pachet de masuri care vor influenta in mod pozitiv activitatea de astazi si care vor contribui in
mod categoric la dezvoltarea pe termen mediu si lung a ZONEI METROPOLITANE SATU
MARE.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara judetul Satu Mare – membru fondator,
urmarind constituie 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, etc., de a realiza în comun proiecte
de dezvoltare de interes judeţean şi local prin obţinerea de finanţări interne şi externe, precum şi
de a coordona politicile publice la nivelul judetului Satu Mare si nu numai.

Reteaua civica
Unul dintre cei mai importanti indicatori de capital social, definitoriu pentru capacitatea
comunitatii de dezvoltare, este gradul de agregare, de implicare structurata, organizata a
societatatii civile.
Societatea civila este denumirea generica a retelelor sociale formale (organizatii
neguvernamentale – ONG) si informale (grupuri de cetateni, organizatii de baza ale comunitatii
– OBC), care actioneaza independent de piata sau stat, pe baza unor inetrese, obiective si valori
impartasite, comune.
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Asociaţia 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 si periodic sunt organizate cursuri de calificare pentru şomeri.
Asociaţia Sportivă Unirea 08 Tăşnad – desfasoara activitati in domeniul sportului in
special Fotbal, fiind asocoatia sub care este legitimate si Clubul de fotbal local.
OBC – organizatii de baza ale comunitatii
Aceste organizatii informale sunt prezente in mod traditional in localitatile rurale
apartinatoare orasului Tasnad, avand ca origine structura sociala a satului, iar ca obiective intrajutorarea in cadrul activitatilor traditionale: munca in agricultura, constructii, reparatii,
evenimentele religioase si laice din calendarul local.
Din acest punct de vedere, biserica functioneaza ca un puternic catalizator social,
facilitand crearea si motivarea actiunilor acestor grupuri informale locale.
Patrimoniul cultural local
(sursa: Plan de dezvoltare locala Teritoriu Sud-Vest Satu Mare si statutul Orasului Tasnad)

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
cele mai 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 meşteşugăreşti, 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.
Teritoriul Tasnadului este relativ bogat in vestigii arheologice. “La sere”, pe prima terasa
a paraului Cehal, a fost identificata o asezare din epoca neoliticului timpuriu, cultura Cris.
Lucrarile edilitare din zona strandului termal si cercetari ulterioare au pus in evidenta o asezare
din epoca bronzului tarziu. Pe Valea Cehalului, pe malul drept, s-au descoperit topoare de piatra
slefuita. La “Viile de stat” este mentionat un alt sit arheologic. In apropierea fermei pomicole
“jolta”, pe terasa dreapta a paraului Cehal s-a descoperit in 1909, un sit arheologic, o asezare din
neoliticul tarziu. In satul Cig s-a descoperit un sit arheologic in curtea scolii, datand din epoca
romana tarzie. In satul Sarauad, in vatra satului – zona bisericii, s-au descoperit fragmente
ceramice din epoca bronzului tarziu. Siturile arheologice de pe teritoriul Tasnadului nu au fost
delimitate, iar cercetarile s-au facut doar sporadic.
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Din punct de vedere al infrastructurii culturale situatia este prezentata in tabelul de mai
jos:
Cultura si arta
Biblioteci – total – numar
Biblioteci publice – numar
Volume existente in biblioteci
Cititori activi la biblioteci – numar
Volume eliberate – numar
Personalul angajat din biblioteci – numar
Muzee
Nr. vizitatori muzee
Nr. angajati muzee
Case de cultura
Nr. angajati casa cultura
Nr. evenimente anuale in casa de cultura
Monumente arhitecturale&istorice (nr.)

3
1 publica,
2 biblioteci scolare
88.447
1.793
27.960
5
1 muzeu
1 casa tip muzeu in zona statiunii
2.800
3
1
1
Activitatea casei de cultura este zilnica, diverse repetitii
3

Raportat la numarul de cititori activi din populatia totala a localitati se poate concide ca
un procent de 20.77% din populatia orasului Tasnad este “cititor”activ al bibliotecii. Acest fapt
indica ca 21% din populatie este inclinata spre a participa la activitati civice de implicare
comunitara si de promovare a valorilor locale.
Viaţa culturală a oraşului se desfăşoară, în prezent, şi în cadrul următoarelor instituţii:
Casa de Cultură şi Biblioteca Orăşenească.
 Sport, infrastructura sportiva si de agrement
Stadionul este amplasat in partea de sud-vest a orasului si nu are decat o mica tribuna pe
un schelet metalic.
Terenurile de sport sunt cele apartinand liceului si scolilor. Sala de sport de langa stadion
este mica, fara locuri pentru public.
În oraşul Tăşnad, parcurile ocupă 18.207 m2, spaţii verzi (alei şi scuaruri) cu o suprafaţă
de 64.900 m2; zona de agrement (ştrand) deţine o suprafaţă de 3.500 m2. Spaţiile verzi, terenurile
de sport şi agreement se vor extinde prin replantarea şi amenajarea unor zone degradate din
perimetrul intravilan.
Tabelul 43. Situaţia spaţiilor verzi din zona urbană (sursa http://www.galsudvestsatumare.ro)

Nr.
crt.
1

Localitate
TĂŞNAD

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

Total
8,66

Populaţie
(loc)

Zonă verde/cap de
locuitor (m2/loc)

9.382

9,23

Analiza SWOT a resurselor sociale

S (+):




Structurile (in)formale administrative si civice
existente;
Abordarea deschisa colaborarilor a administratiei
publice locale si experienta personalului primariei
in colaborarile pe proiecte;
Structurile asociative zonale si internationale din
care orasul face parte;

W (-):




Capacitate scazuta de planificare si management
strategic la nivelul Consiliului Local – experienta
scazuta in elaborarea si aplicarea politicilor de
dezvoltare locala;
Capacitate operationala scazuta a aparatului
administrativ public din cauza resurselor,
dotarilor si a gradul de aplicare a educatiei
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Importantul patrimoniu cultural (i)material
existent;
Viata religioasa a comunitatilor apartinatoare
orasului;
Zona de agrement, loc traditional de practicare a
sporturilor si de recreere;
Nivelul mediu spre scazut a starii de
infractionalitate.
Prezenta politiei comunitare.






profesionale continue a functionarilor din
administratie;
Implicare civica scazuta – dependenta de gradul
de educatie civica locala si de cel de structurare a
societatii civile;
Functionalitate scazuta a structurilor asociative
intercomunitare;
Starea patrimoniului cultural material si gradul
scazut de valorificare sociala a celui imaterial
(„stingerea traditiilor locale”);
Starea institutiilor culturale/ bazelor sportive din
comunitati si gradul de utilizare a serviciilor
culturale/ de practicare a sportului de catre
cetateni;

O (+):









Valorificarea oportunitatilor de finantare
nerambursabila a dezvoltarii administratiei
publice (POS) si a transferului de cunostiinte
internationale (Interreg, Urbact) in domeniul
managementului public, dezvoltarii/ regenerarii
urbane, etc;
Promovarea educatiei civice non-formale si
sustinerea dezvoltarii societatii civile prin
programe de finantare locale;
Utilizarea structurilor asociative intercomunitare
pentru actiuni de lobby si advocacy in scopul
facilitarii accesului la resursele locale (incinte,
spatii industriale, realizare protectie zone de risc,
regenerare urbana, etc)
Valorificarea patrimoniului cultural (i)material in
scopuri dezvoltarii capitalului social in
comunitate si cresterea atractivitatii/ diversificarii
ofertei turistice locale;
Valorificarea potentialului local de practicare a
sportului ca domeniu de nisa a dezvoltarii locale,
precum si pentru imbunatatirea starii de sanatate a
locuitorilor;

T (-):







Politizarea actului de management comunitar si
subordonarea acestuia intereselor individuale /de
grup;
Aparitia conflictelor in cadrul decizional local
cauzate de partizanatul politic;
Gradul redus de finantare a dezvoltarii/
modernizarii administratiei publice si a societatii
civile la nivel national;
Neimplicarea societatii civile in viata comunitatii,
in procesul decizional local;
„Globalizarea” vietii culturale si pierderea
elementelor de identitate culturala locala;
Cresterea infractionalitatii pe fondul impacturilor
locale ale crizei economice/financiare globale
prelungita.

Analiza spatiala a dezvoltarii orasului (intra si inter zonala)
Directii de dezvoltare spatiala a orasului :
Viziunea de dezvoltare a orasului este una calitativa de redefinire/ restructurare a zonelor
functionale existente si de promovare a unei abordari inovative, integrate de transformare a
dezavantajelor existente (zone extinse din intravilan acoperite de functionalitati industriale
agroindustriale ; aspect urban degradat in cartiere marginale si o infrastructura sociala afectata de
decade de lipsa de investitii, lucrari de mentenanta si izolarea social si de mediu a localitatii) in
centre de dezvoltare economica si turistica si sociala cu valori de mediu sustinte de intreaga
comunitate. Directiile de dezvoltare spatiala ale orasului, in aceste conditii, sunt moderate,
propunandu-se atat prin prezentul document de sustinere a politicilor locale de dezvoltare cat si
prin documentul tehnic de urbanism (PUG) aflat in faza finala de elaborare, urmatoarele :
- Axele si centrele locale de expansiune economica :
- Cooperarea cu comunitatile componente din zona de sud – vest si luarea in atributii a
rolului de UPT Tasnad pentru reconversia « brown field » -urilor din nordul si nord –
estul orasului in zone de expansiune economica prin constructia si asigurarea cu
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infrastructura performanta a : unui parc industrial, unui parc tehnologic si a unei zone
logistice de sprijin pentru IMM. În centrul acestei zone este propus un amplu proiect
socio – economic a unui complex sportiv – turistic si comercial, accesul si utilitatile
acestei zone fiind facilitate de conexiunea la soseaua de centura preconizata ;
- O abordare similara se refera la zona industriala prelucratoare din nordul orasului Tasnad
– poarta de iesire din oras inspre zona turistica, pe amplasamentele fostelor hale de
constructii masini si instalatii, unele agroindustriale, reabilitarea ecologica si asigurarea
infrastructurii de afaceri in zona vizeaza un sit complex : parc tehnologic – turistic de
tranzit si de afaceri (Hotel, Centru de marketing, Zona comerciala traditionala) si o zona
logistica pentru IMM (eco/green business)
- Zona industriala de la intrarea de pe DN 1F in orasul Tasnad, zona CF, va fi reorientată
inspre sustinerea spiritului antreprenorial local, a dezvoltarii mediului IMM, a zonei de
expansiune economica din estul localitatii, prin crearea unei zone de birouri pentru
« front offices » si consultanta in afaceri.
- In centrul civic vechi al orasului, sunt vizate pentru transformarea spatiilor apartinand
domeniului public intr-un centru de resurse pentru promovarea conceptului de Eco/
Green Business in localitate si de asistenta tehnica de consultanta pentru zona de
expansiune economica din nord si nord estul orasului.
- Turismul devine obiectiv transversal al dezvoltarii orasului fiind sustinută atat amenajarea
infrastructurii fizice a orasului (inclusiv elementele arhitectonice sustinute prin regulamentul
de urbanism), cat si de celelate directii strategice : economica, sociala, de mediu, regenerare
urbana si buna guvernare. Centrele de dezvoltare turistica raman cele doua zone cu potential
turistic confirmat : zona de agrement strand Tasnad si Centrul Istoric al orasului Tasnad.
- Directii sociale de dezvoltare :
- Solutionarea urbanistica, economica si sociala a « pungii de saracie » situata in estul
orasului – schimbarea prin politici locale : fiscale, de locuire sociala, servicii publice
economico – sociale a structurii sociale in zona centrala a orasului si in cazuri punctuale a
cazurilor sociale/ familiilor care locuiesc in apropierea arterei strategice (DN 1F) ;
- Modernizarea infrastructurii sociale a comunitatii :
- Sistemul educational extins (incluzand educatia non- formala si informala)
orientat inspre toate categoriile de varsta, devine un obiectiv transversal al
dezvoltarii orasului ;
- Sistemul de sanatate si cel cultural – sportiv vizeaza atat imbunantirea
standardului de viata cat si sutinerea atractivitatii si dezvoltarii economice a
orasului.
- Directiile dezvoltarii de mediu :
- Extinderea pe teritoriul intregului oras, reabilitarea si/ sau modernizarea sistemelor de
management de mediu (apa-canal si deseuri) pentru sustinerea dezvoltarii socio –
economice a orasului ;
- Managementul durabil al patrimoniului natural local in scopuri economice, turistice si
sociale atat in intravilanul localitatii (extinderea spatiilor verzi, infrumusetarea aspectului
urban al localitatilor componente prin amenjari peisajistice, cu deosebire in zona
obiectivelor turistice), dar si a zonei colinare/deluroase incluzand amenajarea si
intretinerea peisajistica a drumurilor de acces de legatura intre Tasnad si localitatile
invecinate din zona arealului Gal sud vest ;
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-

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

Incadrarea in dezvoltarea zonala/ microregionala
Orasul Tasnad trebuie sa-si asume o implicare activa in constructia sistemelor de
cooperare teritoriala din a caror structura institutionala face parte ca membru fondator, atat in
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare «Zona Metropolitana Urban Satu Mare» ca
factor de UTP, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare cat si in Asociatia
«Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad». Ambele structuri asociative
intercomunitare au ca pol de dezvoltare Orasul Tasnad, centru economic si social zonal.
Constrangerile dezvoltarii ca pol, centru economic si social, al zonei este data de:
 pozitionarea fata de principalele retele de transport majore, europene si calitatea cailor de
conectivitate cu acestea:
o
25 de Km pana la DN 19, E671 care incepe în Timișoara, judet Timis și se
termină în Orasul Livada, județul Satu Mare, frontiera Romania – Ungaria, Romania Serbia;
o
22 Km pana la DN 19A, E81 leagă Ucraina de România și are o lungime de peste
1.200 de kilometri. Pleacă din orașul ucrainean Muncaci, frontiera ucraineano-română
- Halmeu - Satu Mare – Zalau.
care asigura accesul la fluxul de traficului de schimburi comerciale si de mobilitate.
o
Infrastructura de Cale ferata care face de legatura cu Zalău – Satu Mare, Jibou Sărmăşag - Tăşnad – Carei nevalorificata, putand asigura conectivitatea produselor,
marfurilor si bunurilor zonei cu Autostrada Transilvania din zona Salaj, Zalau
 Moderata urbanizare si asigurarea de servicii functionale adresate deiverselor nivele
comunitare, pe paliere de interese (sectorul economic, social) ;
 Capacitatea institutionala comunitara scazuta si numarul de programe ce pot fi accesate
direct de catre APL Tasnad limitat.
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Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Tasnad (orizont 2020);
Aspecte metodologice specifice orasului Tasnad
Strategia de dezvoltare locala este definita ca : traseul planificat, jalonat (evenimente,
puncte de reper) care trebuie parcurs de la situatia existenta, identificata, catre viziunea de
dezvoltare, pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Ca document, strategia contine : viziunea dezvoltarii, obiectivele generale si specifice ale
dezvoltarii, axele strategice de dezvoltare si masurile care vor fi luate pentru fiecare obiectiv/ axa
strategica predefinita dupa schema exemplificatoare de mai jos :

Diferenta data de scopul planificarii a presupus o extindere sectoriala a procesului de
planificare si implicarea tuturor localitatilor component ale orasului in procesul de planificare.
Schema utilizata in procesul de planificare este cea prezentata mai jos, adaptata abordarii
integrate, durabile specificate de tema contractului.
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In conformitate cu aceasta schema metodologica, etapele ulterioare de planificare au impus
abordari diferite:
Lista lunga de actiuni a fost definită pe baza unor tehnici participative (“de jos in sus”) de
planificarea strategica participativa care a presupus organizarea si sustinerea intalnirilor publice,
focusarea grupurilor pentru identificarea nevoilor locale, a perceptiei populatiei privind tendintele
de dezvoltare locala si, definirea unei viziuni de dezvoltare impartasite de intreaga comunitate a
orasului.
Definirea listei scurte de actiuni (Planul Local de Actiuni”) pe baza activitatilor de
identificare a criteriilor de prioritizare: a) delimitare a zonei de interventie (“scoping”) si b) de
concentrare (“focusing”) a resurselor locale dedicate dezvoltarii a prespus organizarea atelierelor
(workshops) cu persoane implicate in procesul de planificare locala (membri ai Consiliului Local,
conducerea Primariei Tasnad, echipa de proiect a administratiei locale si solicitarea unor opinii
avizate a unor experti externi).
Definirea masurilor, obiectivelor specifice si corelarea acestora cu procesul de planificare
administrativ (integrarea in politicile de dezvoltare administrative la nivel zonal – regional) si a
celui sectorial (politic sectoriale la nivel national) a presupus o imbinare a analizelor de tip “expert”
echipei de consultanta cu intalniri de consultare a echipei manageriale a primariei Tasnad.
Rezultatele acestor eforturi comune in care comunitatea a fost implicata permanent, direct si/
sau prin reprezentantii ei sunt prezentate in urmatoarele subcapitole.
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Identificarea nevoilor locale
Pe parcursul anului 2014, au fost organizate o serie de intalniri in fiecare localitate
apartinatoare orasului Tasnad. Scopul acestor intalniri a fost identificarea problemelor locale, ale
nevoilor percepute de catre cetateni. Organizarea si medierea acestor intalniri a apartinut
administratiei publice locale. Facilitarea discutiilor si orientarea lor inspre definirea problematicii
locale a fost asigurata de experti ai echipei de consultanță.
In intalnirile organizate in centrele sociale ale comunitatii (scoli, biblioteci) au fost propuse
5 teme majore de analiza comunitara:
- Infrastructura locala;
- Economia locala incluzand si economia agricola/ rurala;
- Dezvoltarea sociala incluzand si elementele de identitate culturala;
- Mediul inconjurator;
- Turismul ca domeniu identificat de catre toate persoanele implicate ca prioritate economica
locala.
Participantii au fost rugati si asistati sa identifice problemele comune ale comunitatii si sa le
argumenteze, propunand solutii pentru rezolvarea lor.
Rolul facilitatorului a fost:
a) sustinerea participarii tuturor persoanelor participante in discutie, indiferent de natura
punctului de vedere si modul de sustinere al acestuia;
b) prezentarea rezultatelor discutiilor sub forma unui “arbore a problemelor”5;
c) conducerea unei analize participative de tip “obiective – rezultate”6 prin schimbarea
punctului de vedere asupra subiectului in discutie, pozitivarea abordarii din “arborele
problemelor”
Rezultatele acestor exercitii publice de planificare participativa a dezvoltarii locale sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

5

“Arborele problemelor” – tehnica specifica managementului de proiect care analizeaza o situatie existent, identificand
problema cheie in contextul situatiei existente si prezentarea vizuala a problemelor sub forma unei diagrame.
6
Analiza “Obiective – Rezultate” – tehnica de management complementara analizei “Arborele problemelor” care
presupune descrierea situatiei viitoare care va fi obtinuta prin rezolvarea problemelor, identificarea posibilelor solutii
pentru o situatie data prin transformarea aspectelor negative in aspecte pozitive (dezirabile, realiste)
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Economic (economie rurala)

Social + Identitate Culturala

Mediu

Turism

Zona Ratiu, Sarauad, Valea Morii
Accesul in/din comunitate:
Producţie:
Modernizare cale de acces.
Prelucrarea lânii, (ţesături şi
Asfaltarea drumurilor interne confecţii din lână – sumane
localităţilor
tradiţionale)
Asigurarea accesului
Administrarea durabilă a
localnicilor la ternurile
resurselor silvice agricole (păşuni) şi partial
Exploatarea şi prelucrarea
silvice.
lemnului
Utilităţi:
Producerea coloranţilor
Modernizarea reţelei de
naturali
furnizare a energiei electrice
Exploatarea şi valorificarea
şi asigurarea, corelarea
produselor naturale silvice
capacităţii acesteia cu
(floră, ciuperci, răşini, etc)
planurile de dezvoltare locală Asociere in creşterea şi
(construcţie şi întreţinere)
valorificarea oilor şi
Imbunatatirea reţelei de
caprinelor pe păşunile din
furnizare a gazului (dacă se
zonele colinare/deluroare ale
identifică soluţiile financiare zonei
pentru cetăţeni) pentru
Servicii:
asigurarea utilităţilor suport
Utilizarea coloranţilor
pentru dezvoltarea turismului naturali pentru vopsitul
in zonă.
ţesăturilor
Creşterea eficienţei
Crearea structurilor
administrării silvice (publice, asociative ale producatorilor
private individuale sau
locali si furnizarea de servicii
composesorale) pentru
pe piaţa locală
asigurarea combustibilului
Dezvoltarea serviciilor
lemnos pentru localnici (în
turistice adaptate tipului de
special pentru grupurile
turism promovat local (agro,
defavorizate – bătrâni)
eco)
Comerţul nu este o prioritate!
Dar va fi necesar in condiţiile
devoltarii turismului local

Educaţie:
Creşterea nr. si a nivelului
profesional atestat al cadrelor
didactice din comunitate.
Sănătate:
Construcţia unui dispensar
medical (incluzând
personalul medical – medic
şi asistenţi şi punct
farmaceutic)
Cabinete stomatologice
Asistenţă socială – servicii
sociale:
Centru de asistenţă sociala
multifunctionala
Promovarea economiei
sociale crearea
cooperativelor de
intrajutorare –meşteşugăreşti.
Tradiţii:
Susţinerea calendarului
evenimentelor culturale ale
calendarelor religioase şi
laice (cu specific agricol)
Colectionarea, păstrarea şi
valorificarea turistică a
patrimoniului mobil şi imobil
Sport:
Dezvoltarea practicării
activităţilor sportive care pot
fi valorificate in scop turistic
de catre localnici: orientare,
ciclism, etc.

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

Orientarea dezvoltării
capacităţii turistice locale
(capacităţi, meserii şi
servicii) in domeniile:
Eco-turism
Turism agro şi rural
Turism religios
Turism sportiv şi cinegetic
Infrastructura turistică:
Amenajare trasee de
ciclotusim/hipism zona:
Tasnad Bai Supur prin
Sarauad
Amenajarea turistică a
izvoarelor din zona
colinar/deluroasa
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Economic (economie rurala)
Construcţii:
Producerea de elemente
arhitecturale şi construcţii
din lemn
Construcţii turistice şi
întreţinerea acestora

Zona Cig si Valea Morii
Accesul in / din comunitate:
Modernizare drum comunal
C25 (reasfaltare, amenajare
podete, amenajare trotuare)
Asfaltarea drumurilor locale
secundare
Pietruirea drumurilor de
acces la terenurile agricole
CF Satu Mare – Zalau nu
este o prioritate
Utilitati publice:
Redimensionarea si
modernizarea retelei locale
de furnizare a energiei
electrice
Dezvoltarea retelei de
furnizare a gazului cu
planurile de dezvoltare
imobiliara
Imbunatatirea comunicatiilor
– acoperirea localitatii cu
reteaua de telefonie pe fibra
optica
Amenajarea urbanistica a

Economie locala:
Dezvoltarea sectorului IMM
in productie, servicii si
constructii (facilitarea
accesului la infrastructura de
suport – spatii, utilitati,
servicii de consultanta)
Facilitarea crearii de noi
locuri de munca in zona nord
estica. Sustinerea proiectelor
comune Tasnad – Carei si
Asociatia GAL Satu Mare
Sud Vest de dezvoltare a
spatiilor, parcurilor
tehnologice si/ sau
industriale.
Agricultura:
Dezvoltarea economiei
sociale agricole – sustinerea
aparitiei fermelor familiale in
cresterea animalelor si
pomicultura
(40% din populatie =
populatie imbatranita

Social + Identitate Culturala
Guvernarea locala:
Creşterea capacităţii
Consiliului parohial in
planificarea şi coordonarea
acţiunilor obşteşti.

Mediu
de mediu – educaţie
ecologică în şcoli şi
comunitate
Protecţia biodiversităţii:
Protecţia biodiversităţii–
devoltarea suprafeţelor
colinare protejate de interes
local.

Turism

Educatie:
Reabilitarea si modernizarea
unitatilor de invatamant
(Scoala si Gradinita)
Reconstructia cladirii
gradinitei si dotarea ei;
Facilitarea accesului
populatiei la unitatile de
invatamant si la serviciile de
pregatire profesionala din
Tasnad (imbunatatirea si
securizarea transportului
local);
Sanatate:
Reconstructia dispensarului
si asigurarea servciilor
medicale de personal
specializat;
Deschiderea unui punct
farmaceutic;
Traditii si cultura:
Reconstructia caminului
cultural si amenajarea lui ca
centru comunitar

Management de mediu:
Constructia retelei integrate
apa- canal in localitate
Crearea retelei locale de
colectare selectiva a
gunoiului menajer
Educatie ecologica:
Dezvoltarea programelor de
informare si educatie
ecologica in comunitate
Ecologie:
Campanii de educatie
ecologica in comunitate
pentru toate varstele
Regularizarea si igienizarea
vaii Cehal

Infrastructura turistica:
Punct 8 social – dezvoltarea
turismului sportiv si de
agrement ecvestru
Amenajarea zonei de
agrement „in apropierea
zonei rezidentiale
complementar zonei de
strand termal
Eco_Agro Turism
Turism de tranzit
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
centrului civic al satului
(biserica – camin cultural)
Amenajarea noii zone
rezidentiale

Zona Urbana Tasnad
Accesul in / din comunitate:
Constructia drumului de
centura pentru traficul greu si
protejarea Centrului civic/
istoric al orasului.
Modernizare DN1F si DJ de
legatura, amenajarea lor
pentru protectia Centrului
istoric si valorificare turistica
a potentialului local.
Proiectarea si amenajarea
sistemului de parcari al
orasului si in zona turistica

Economic (economie rurala)
implicata in activitati
agricole)
Constructia si administrarea
parcului tehnologic/
industrial
Dezvoltarea IMM in
domeniul prestatiilor de
servicii solicitate pe plan
local:
servicii domestice – reparatii,
instalatii si echipamente,
meserii traditionale
servicii solicitate de catre
persoanele ce tranziteaza
orasul si in transportul auto
Economie sociala:

Social + Identitate Culturala
Punct 7. Infrastructura
Mentinerea si organizarea
manifestarilor locale legate
de calendarul de evenimente
laice si religioase
Sport:
Punct 8. Complex sportiv –
amenajarea unei baze hipice
(hipodrom, manej si trasee
pentru dresaj si agrement).
Buna guvernare:
Cresterea implicarii
cetatenilor in viata
comunitatii (promovarea
reprezentantilor locali in
structurile de analiza si
decizie orasenesti, intalniri
consultative ale
reprezentantilor autoritatii
locale cu cetatenii).

Mediu

Turism

Infrastructura de afaceri:
Elaborarea studiului privind
domeniile de competivitate
locala
Valorificarea superioara/
durabila a resurselor naturale
locale:
lemn, apa (potential
hidrografic si geotermic).
Produse agricole si silvice:
fructe si plante de padure,
ciuperci, rasinis, etc.
Facilitarea dezvoltarii

Educatie:
Dezvoltarea si corelarea
curriculelor scolare si a
specialitatilor atestate cu
directiile de dezvoltare locala
(servicii si intretinere
transport, turism, intretinere
utilitati, etc)
Dezvoltarea retelei locale de
furnizori de formare
profesionala:
infiintarea unei Scoli de Arte
si Meserii – Centru de

Infrastructura de mediu:
Crearea si administrarea
eficienta a sistemului integrat
de management al apei:
Colectare, tratare si furnizare
apa potabila (sistemul local
de furnizare a aapei potabile)
Colectare si epurare apa
pluviala si menajera
(sistemul local de canalizare
si epurare a apei uzate)
Crearea si administrarea
eficienta a sistemului integrat

Infrastructura turistica:
Elaborarea si aplicarea PUZ
ptr zonele turistice Strand
Termal
Elaborarea studiului de
potential geo_termic
(termal?) in zonele turistice
Strand si de valorificarea a
acestuia.
Dezvoltarea si diversificarea
serviciilor de educatie,
formare si atestare
profesionala in ramuri,
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Strand Termal.
Asfaltarea drumurilor locale
(strazi si drumuri periferice):
de acces la propietati
agricole (inclusiv transport
hipo),
de legatura intre drumurile
principale
de legatura cu localitatile
invecinate
Pavarea/ pietruirea strazilor
in panta
(Re)amenajarea si
intretinerea drumurilor
agricole la standardele
existente – valorificarea lor
turistica.
Utilitati:
Iluminat public – extindere,
modernizarea retelei si
eficientizarea administrarii
ei.
Furnizare gaz metan –
extinderea retelei si in zonele
turistice ca urmare a cresterii
suprafetelor de delimitare a
zonei de strand.
Energia electrica –
redimensionarea,
modernizarea si extinderea
retelei electrice in zonele
rezidentiale si turistice

Economic (economie rurala)
serviciilor bancare,
Promovarea retelei locale de
servicii de informare,
consiliere, si consultanta in
afaceri
Dezvoltarea sectorului IMM:
Dezvoltarea sectorului IMM
ca alternativa durabila la
diminuarea activitatii
industriale in localitate si
orientarea inspre dezvoltarea
sa turistica (productie,
servicii, comert si
constructii).
Dezvoltarea conceptului de
Economie sociala:
Facilitati si sprijin acordat
crearii activitatilor
generatoare de venit sub
forma „persoana fizica
autorizata si „asociatii
familiale” si „intreprinderilor
asociative” sau
„comunitare”.

Social + Identitate Culturala
instruire profesionala
(reconversie profesionala)
Sanatate:
Identificarea nevoilor locale
si a solutiilor de refacere a
retelei medicale locale:
Solutii: public – private
Corelare: sanatate – turism
Promovarea educatiei
publice pentru sanatate in
intreaga comunitate.
Asistenta sociala:
Diversificarea si extinderea
servciilor de asistenta sociala
in comunitate ptr grupurile
sociale prioritare: varstnici,
persoanbe cu dizabilitati,
copii si tineri, populatia
rroma.
Promovarea voluntariatului
si filantropiei, a implicarii
cetatenilor prin sustinerea
grupurilor de intrajutorare si
ONG (L 350/ 2005)
Locuinte:.
Locuinte – reabilitarea
fatadelor blocurilor/ caselor;
facilitarea proiectelor de
mansardare (cu identificarea
celor mai bune solutii de
finantare si alocarea a
spatiilor astfel construite)
Aplicarea regulamentului de
disciplina in constructii

Mediu
de management al deseurilor:
colectare selectiva, reciclare.
Refacerea mediului si
protectia biodiversitatii:
Amenajarea de spatii verzi
intra_urbane.
Amenajarea si administrarea
eco a zonelor de agrement
(Planuri de management)
Educatie ecologica:
Dezvoltarea campaniilor de
informare si constientizare
publica.
Actiuni de ecologizare a
zonelor intra_urbane si a
celor de agrement.
Dezvoltarea curriculelor
aplicative de educatie
ecologica in unitatile scolare
si sustinerea activitatilor
„Cluburilor Verzi”.

Turism
meserii turistice si in servicii
suport (intretinere,
constructii, etc)
Promovarea obiectivelor
turistice locale in circuitele
turistice internationale
Turism de tranzit:
Dezvoltarea retelei de locatii
si servicii turistice pe
marginea DN18 (intra si
extra vilan)
Turism sportiv:
Dezvoltarea bazelor sportive
in fiecare zona turistica
pentru desfasurarea
cantonamentelor si
competitiilor sportive in toate
sezoanele
Amenajarea si intretinerea
traseelor de alergari, plimbari
in jurul zonelor turistice
Turism balneo – climateric
Facilitarea dezvoltarii
investitiilor in furnizarea de
servicii de recuperare,
refacere, fortificare fizica,
tratamente naturale in zonele
turistice.
Turism
cultural_istoric_religios:
Reabilitarea integrata a
Centrului Istoric al orasului
si amenajarea obiectivelor de
interes turistic: cultural,
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Economic (economie rurala)

Social + Identitate Culturala
pentru protectia/ siguranta
locuitorilor si trecatorilor
(intarirea controlului
urbanistic).
Extinderea si amenajarea
spatiilor verzi, de agreement
(spatii de joaca) si sportive in
interiorul orasului) si
amenajarea lor in zonele
turistice.
Aplicarea sistemului de
evidenta imobiliara
(numerotare imobile) intr-un
mod care sa faciliteze
imaginea turistica a orasului
Traditii si cultura:
Elaborarea si sarbatorirea
calendarului evenimentelor
laice si religioase locale;
calendarul manifestarilor
socio – culturale;
Reabilitarea si modernizarea
(dotarea si echiparea)
centrelor culturale locale:
Muzeul Local (colectia de
istoria civilizatiei
locala/personalitati)
Centrul de Arta Plastica/
Artizanat
Revitalizarea vietii culturale
locale:
Promovarea educatiei
culturale in familie, scoala si
comunitate.

Mediu

Turism
istoric, religios
Amenajarea si promovarea
siturilor religioase
Eco_Agro Turism:
Valorificarea valorilor
peisajistice si reteaua de arii
protejate din zona.
Identificarea, amenajarea si
intretinerea traseelor
turistice in zona
Realizarea de actiuni de
promovare si de informare a
posibilitatilor de turism in
zona
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Economic (economie rurala)

Social + Identitate Culturala
Reinfiintarea ansamblurilor
culturale (folclor, fanfara,
literatura, dans de societate)
Refacerea Centrului civic
_istoric_cultural_turistic
Dezvoltarea instrumentelor
de promovarea vietii
culturale locale (evenimente,
web site, etc)
Sport:
Amenajarea si modernizarea
infrastructurii sportive locale
pentru promovarea ramurilor
sportive prioritare: sporturi
locale traditionale: orientare
sportiva, dans sportiv,
sporturi extreme, popice, arte
martiale, etc (individuale!!! >
de echipa > spirit de echipa
> implicare, civism):
Stadion Tasnad,
Popicaria
Bazin de inot
Sala pentru competitii
sportive
Patinoar
Educatia pentru sport in
familie, scoala si comunitate.
Dezvoltare complex sportiv
multifunctional de refacere si
medicina sportiva in jurul
complexului termal
Buna guvernare:
Cresterea nivelui de

Mediu

Turism
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Direcţii de dezvoltare durabilă:
Infrastructura
Economic (economie rurala)

Social + Identitate Culturala
implicare civica a cetatenilor
prin:
aplicarea politicilor publice
de informare, consultare si
participare publica in
procesul decisional local
promovarea dezvoltarii
sectorului ONG in localitate.

Mediu

Turism
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Perceptia locala a dezvoltarii
S-a preluat si reaplicat un exercitiu de identificare a perceptiei viitorului comunitatii,
metodologia Bancii Mondiale SIA (Social Impact Assesment), urmarind modificarile acesteia. In
cadrul exercitiului au fost aplicate urmatoarele 6 scenarii schitate mai jos creand mai degraba
imagini radicale si tipice comunitatilor rurale din Romania. Probabilitatea acestora depinde de
diversi factori externi si trebuie considerate doar ca punct de pornire in investigarea masurilor din
strategia si planul de actiune a comunitatii Tasnad.

Scenariul 1 – Agentia de turism

Descriere

Consecinte si
masuri

- Forta de munca locala va migra in cautarea unui loc de munca in alte zone sau
in afara ei (inclusiv in strainatate).
- Familiile lor vor ramane in comunitate.
- Depedenta mare de veniturile trimise din tara si/sau strainatate.
- De realizat aranjamente pentru facilitati adecvate de transport intrazonal si
intraregional
- De dezvoltat serviciile de comunicare
- De dezvoltat sectorul serviciilor bancare
- De dezvoltat facilitati sociale pentru familiile ramase
- Posibil influx de capital provenit de la populatia stabilita in alte tarii.

Scenariul 2 – Orașul dormitor

Descriere

Consecinte si
masuri

- Locuitorii vor migra in zone invecinate (zona industrializata urbana invecinata,
alte sectoare ale economiei din municipiul resedinta de judet, sau orase
invecinate din alte judete, sau in zone rurale cu investitii majore in sectorul
economic);
- Comunitatea devine o « comuna-dormitor ».
- Necesare servicii adecvate de facilitare a migrarii zilnice/saptamanale
- Necesare facilitati sociale
- Reabilitarea si imbunatatirea zonelor rezidentiale
- Necesare facilitati de pregatire profesionala a persoanelor pentru cerintele pietei
de munca din zonele inspre care se realizeaza migratia.

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

Descriere

Consecinte si
masuri

- Forta de munca locala si membrii familiilor lor se muta complet in alte zone in
care exista locuri de munca ;
- Zonele actuale de locuit ale locuitorilor sunt parasite/abandonate.
- Stimulente si sprijin pentru stramutare;
- Realizare lucrari de intretinere/mentinere a zonelor;
- Reducerea numarului locuitorilor, scaderea economiei gospodariilor si a vietii
sociale, a nivelului de trai.
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Scenariul 4 – Absortia in economia
existenta

Descriere

Consecinte si
masuri

- Forta de munca locala poate fi absorbita in sectoarele economice existente
(agricultura, mica industrie, turism, servicii, etc.) ;
- Aceste sectoare se pot extinde.
- Necesare programe de pregatire, initiere si formare profesionala
(calificare/recalificare) etc.
- De dezvoltat support de mobilitate a locurilor de munca
- De imbunatatit/modernizat si dezvoltat accesul la/si infrastructura fizica in
sectoarele existente

Scenariul 5 – Noi afaceri

Descriere

Consecinte si
masuri

- Atragerea de noi afaceri si dezvoltarea de noi sectoare in economie (ex.
prelucrare, servicii, turism)
- Nevoie de investitori (climat favorabil investitiilor) ;
- Necesar acces si infrastructura pentru noua economie ;
- Cursuri de re-instruire necesare;
- Necesara schimbarea mentalitatii in comunitate (vis-à-vis de spirit comunitar)
- Riscul de atragere a fortei de munca din afara comunitatii si nesatisfacerea fortei
de munca interne

Scenariul 6 – Deteriorare sociala

Descriere
Consecinte si
masuri

-

Rata crescuta a somajului
Comunitatea are putin de oferit
Cerere crescuta de servicii sociale si de sanatate
Tensiuni sociale
Deteriorarea calitatii vietii

Participantii la exercitiu (reprezentanti ai comunitatii si experti externi) au fost invitati sa
puncteze gradul de probabilitate a aparitiei acestor scenarii in doua cazuri:
a) Cazul “0”, cand mediul comunitar nu va beneficia de nicio masura de interventie, autoritatea
locala concentrandu-se pe derularea activitatilor administrative, de rutina;
b) Cazul “+”, cand mediul comunitar este supus unui set de interventii correlate si este implicat
in aplicarea lor.
Gradul de aparitie a unui scenariu a fost notat de catre participant gradual de la un “x”
(imposibil) pana 5 de “x” (cu siguranta). Deci, cu cat mai multe « x » -uri, cu atat scenariul este mai
probabil sa se intample.
Tabelul de mai jos indica rezultatul cumulat al evaluarii probabilitatii de aparitie a
scenariilor prezentate mai sus pe ansamblul orașului Tășnad:
Fara actiuni
& interventii

Cu actiuni
& interventii
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Absortia in economia
existenta

x

xx

Noi afaceri

x

xxx

Comuna dormitor

xxx

xx

Agentia de turism

xxx

x

Stramutare

xx

x

Deteriorare sociala

xxx

x

Concluziile exercitiului arata ca din punct de vedere a politicilor participative, populatia/
cetatenii au capacitatea de a aprecia realist tendintele actuale ale dezvoltarii locale ; probabilitatile
de aparitie a scenariilor prezentate in conditiile lipsei actiunilor si interventiilor sunt cele actuale, iar
in cazul interventiilor planificate ei realizeaza gradul moderat al evolutiei locale, tipice perioadei de
regenerare.
1.2. Viziunea
Vizunea dezvoltarii locale este definita ca : o imagine concreta a unui posibil viitor pe care
comunitatea o impartaseste si implicit doreste sa-l creeze, asigurand bazele elaborarii strategiei si
stabilirii obiectivelor dezvoltarii.
O viziune trebuie sa fie ambitioasa, fezabila si sa aiba un cadru de desfasurare pe termen
mediu- lung:
- Ambitioasa in termenii unui viitor dorit si a unei alegeri pozitive;
- Fezabila in sensul ca poate fi atinsa realist;
- Pe termen mediu-lung in sensul ca este sufficient de aproape in timp pentru a “trai” rezultatele si
este destul de indepartata pentru a nu fi afectata de circumstantele actuale.
Problema identificata in etapa de planificare in comunitati a fost eterogenitatea
comunitatilor componente Orasului Tasnad reflectata si in problematica identificata de catre
administratie. In mod cert, prioritatile comunitatilor apartinatoare sunt axate pe un traditional si
potential agricol, (Blaja, Cig, Raţiu, Sărăuad) pe un agroturism si bioagricultura la Valea Morii,
care nu coincid cu problematica centrului urban Tasnad cu un puternic accent agro-industrial si
turistic.
Din aceste motive, propunem o abordare zonala/comunitara a definirii viziunii de
dezvoltare pe doua tipuri de societati /comunitati existente. In functie de zonarea geografica –
administrativa, de potentialul si specificul socio – economic si de mediu al localitatilor componente
ale UAT Tasnad, viziunea de dezvoltare locala este diferita si a fost exprimata in culori: galben si
verde. Fiecare din aceste culori reprezinta un set diferit, dar coerent de caracteristici si ambitii
teritoriale, economice si sociale. Prin urmare, viziunea pentru fiecare din aceste zone prezinta
diferente dupa cum urmeaza:
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Viziunea “societatii galbene”
Localitate :
Tasnad
Utilizarea
Zona placuta pentru locuit, totusi nu in intregime in fluxul vietii orasenesti –zona
terenurilor
investitiilor rezidentiale. Zonele dinspre centru sunt mai urbanizate pe plan local,
“rosiatice”; partial indepartate sunt orientate catre “verde”. Zona industriala
limitata ca suprafete si intensitate. Predominanta agriculturii (zona colinara de
lunca) si economiei tertiare, in special turism, cu cateva zone rezidentiale periurbane in curs de dezvoltare.
Caracteristici Activitati economice de mica anvergura (intreprinderi mici si mijlocii,
economice
microintreprinderi, asociatii familiale, persoane fizice autorizate in comert, servicii,
mici activitati de productie) ; agricultura din zona colinara, ferme agricole mici,
afaceri, turism la scara medie. Baza resurselor umane este impartita intre :
sectoarele traditionale (agricultura, mestesuguri, turism) si sectoarele moderne noi
create si/sau existente (constructi masini, echipamente etc.). Activitatea din
sectorul modern deseori implica “migratie” si un standard de viata mai ridicat.
Zonele indepartate de centrul urbanizat sunt axate mai mult pe agricultura si
economia de subzistenta.
Caracteristici Coeziune locala interna moderata (datorita noilor veniti in zonele rezidentiale),
sociale
totusi, oarecum traditionala. Viata activa se desfasoara deseori in centrul urbanizat.
Mai multe cazuri de migrare catre zone urbanizate mai mari pentru locuri de munca
si/sau educatie. Unele zone rezidentiala au un numar relativ mare de persoane
inactive (in general pensionari). Istoria restructurarii industriale (fostele sectii de
constructii masini) este mentinuta vie prin ei.
Viziunea “societatilor verzi”
Blaja, Cig, Raţiu, Sărăuad si Valea Morii – zona colinara/depresionara/lunca
Localitati :
Utilizarea
Zone verzi, curate si pitoresti (Valea Morii). Marginal acestora, coline si dealuri, iar
terenurilor
in vale, mici centre rezidentiale cu caracter de semi-urbanizare. Terenuri agricole
exploatate, pasuni si fanete, mici ferme in jurul comunitatii cu pronuntate trasaturi
rurale traditionale. Zone de relaxare si agrement in cazul traseelor turistice.
Mostenire culturala de importanta regionala si internationala. Infrastructura de acces
si utilitati imbunatatita, adaptata la asigurarea confortului local si a potentialilor
turisti.
Caracteristici Oferta turistica “verde” diversificata (eco, agro, de agrement, refacere si tratatment,
economice
etc), silvicultura si agricultura, plus servicii (comert, educatie) care sustin aceste
economii “verzi”. Principiile si considerentele de mediu joaca un rol foarte
important in dezvoltarea economica.
Caracteristici Coeziune sociala relativ puternica in cadrul comunitatii. O puternica identitate
sociale
comunitara, dar relatii slabe cu alte asezari. Forta de munca activa, familiile lor nu
au parasit zona, sau s-au reorientat inspre activitati traditionale si/sau
agricole/economice, turistice unele dintre ele bazate pe resursele naturale locale.

In ,,seminarul viziunilor” organizat de catre administratia locala a Orasului Tasnad, actiune
care a urmarit prezentarea propunerilor de viziune si a obiectivelor de dezvoltare, reprezentantii
comunitatilor apartinatoare orasului si-au regasit in aceste enunturi propriile aspiratii asupra
viitorului localitatii.
1.3. Obiectivele dezvoltarii durabile locale
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Ca definire, obiectivul general oferă direcţia şi ţinta finală spre care trebuie direcţionate
eforturile şi resursele.
Trebuie :
- să asigure relaţia intre percepţia prezentului şi nevoia prognozată;
- să fie realist, să asigure posibilitatea de a fi efectiv atins.
Obiectivul general a fost definit prin metode mixte partcipativ – expert, prin insumarea
aspiratiilor comunitare prezentate in capitolele anterioare si ca baza pentru definirea obiectivelor
specific si a masurilor din viitoarele capitole.
Astfel, obiectivul general al dezvoltarii durabile locale a Orasului Tasnad este:
Localitate armonios integrata in procesul partenerial de dezvoltare zonala, valorificandu-si
competitiv resursele locale, cu beneficii sociale pentru toti cetatenii sai, implicati solidar pe
baza valorilor culturale si de mediu traditionale in aplicarea permanenta a principiilor
dezvoltarii durabile in evolutia comunitatii.
Obiectivele specifice reprezintă operaţionalizarea obiectivului general in priorităţile de
dezvoltare stabilite in funcţie de profilul comunitar (suma SWOT).
In 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 orasului 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 comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice
eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător – componenta HABITAT SI
MEDIU.
Definirea obiectivelor specifice a fost realizată prin metode participative si consultarea
tuturor partenerilor şi a grupurilor interesate sau influenţate. Au fost utilizate si aplicate seminarii de
planificare in care au fost implicate grupuri de lucru pe domeniile dezvoltarii durabile: economic,
social, mediu, identitate culturală si devoltare institutională, definite ca axe strategice de
dezvoltare7. Fiecare axa strategica de dezvoltare a fost definită printr-un obiectiv specific si i-au
fost marcate un set de masuri8 / programe9, astfel:

7

Axe strategice de dezvoltare: definirea directiilor, domeniilor de activitate considerate fundamentale, principale, prioritare pentru
sustinerea procesului dezvoltarii locale. Axele dezvoltarii definesc cadrul, matricea dezvoltarii locale, delimitand zonele de
interventie unde urmeaza sa fie concentrate resursele comunitatii.
8

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

9

Program: un ansamblu coerent de administrare a unui set de actiuni, proiecte corelate, care conduc cumulativ la atingerea unui
obiectiv
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Axa 1 – Cresterea Economica – definita ca obiectiv in termen de competivitate a cadrului
fizic si uman dedicat sustinerii initierii si dezvoltarii afacerilor in localitate:
Obiectiv specific 1 - Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri
moderne/inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor competitive
locale – resursele si cadrul natural.
Masuri/ Programe identificate:
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor support in zonele de expansiune
– cooperare economica (inclusiv economiacu caracter rural) ;
1.2.Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa) ;
1.3.Promovarea si dezvoltarea turismului si a traditiilor locale ca avantaj competitiv local.
1.4. Regenerare zona urbanizata adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii
(dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public).
Axa 2 – Echitate Sociala – definit ca obiectiv in termeni de diversitate si calitate a
serviciilor furnizate in comunitate si de accesibilitate nediscriminatorie a tuturor categoriilor
sociale;
Obiectiv specific 2 – Echitate sociala asigurata prin modernizarea si facilitarea accesului la
infrastructura sociala a comunitatii si a investitiilor in cresterea calitatii vietii.
Masuri/ Programe identificate:
2.1.Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la acestea ;
2.2.Modernizarea infrastructurii si diversificarea serviciilor sociale (educatie, sanatate, asistenta
sociala) furnizate cetatenilor ;
Axa 3 – Un Mediu Natural Sanatos – promovata ca valoare comunitara, incluzand aspecte
defensive, de protectie a mediului in zonele protejate si aspecte offensive, de la educatia si
dezvoltarea constiintei ecologice pana la aplicarea unor sisteme integrate de management de mediu;
Obiectiv Specific 3 – Conservarea si protectia ecologica a zonelor cu potential natural si
promovarea sustinerii “sanatatii” mediului la nivel de valoare comunitara si sursa de
dezvoltare.
Masuri/ Programe identificate:
3.1. Dezvoltarea agriculturii biologice si ecologice;
3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara;
3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu.
Axa 4 – Identitate Culturala – liant social al comunitatii si generatoare de “procese” si
“marci” locale, definita ca;
Obiectiv specific 4 - Regenerare comunitara bazata pe promovarea identitatii culturale si
valorificarea patrimoniului local.
Masuri/ Programe identificate:
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4.1.Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material;
4.2.Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile locale).
4.3.Dezvoltarea vietii cultural comunitare.
Axa 5 – Dezvoltare Institutionala – constructia cadrului (intern si extern), de colaborare
activa, (parteneriatele dezvoltarii), de implicare a tuturor factorilor interesati in procesul de analiza,
decizie si aplicare a planurilor de dezvoltare; a fost definita ca:
Obiectiv specific 5 - Cresterea capacitatii comunitare de sustinere a unui proces durabil de
dezvoltare locala si zonala.
Masuri/ Programe identificate:
5.1. Cresterea capacitatii administrative locale;
5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale.
Tot in cadrul acestor seminarii s-a ajuns la concluzia definirii unor obiective/ axe
transversale, comune tuturor axelor strategice de dezvoltare, acestea fiind:
Axa I - Infrastructură (nevoia imperioasa de reabilitare, modernizare si extindere a “fundatiei”
dezvoltarii);
Axa II - Educatie (fundamentala ca suport durabil de dezvoltare);
Axa III - Turism (prezentand prin diversitatea oportunitatilor locale un domeniu de nisa,
competitiv, specific local).
unui serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace şi resurse predefinite (rezultate concrete).
Filozofia “obiectivelor transversale” impune ca aceste trei elemente de dezvoltare a
infrastructurii fizice – retele, dotari, echipamente, educatie sub orice forma – (in – non) formala si
de promovare a turismului (ca si domeniu specific de competivitate locala) sa fie urmarite/ abordate
in oricare tip de actiune/ proiect local, din orice axa strategică, care sa sustina oricare obiectiv
specific al dezvoltarii.
Ca exemplu: un proiect de economie – “incubator de afaceri”, poate urmari concomitent
dezvoltarea infrastructurii locale dedicate afacerilor (obiectiv transversal “infrastructura”,
furnizarea de servicii de educatie antreprenoriala (obiectiv transversal “educatie”) cat si prin
arhitectura si servicii furnizate (ex. alocarea unui spatiu in incubator pentru un centru de
informare tursitica) promovarea obiectivului transversal “turism”.
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Viziunea de
dezvoltare10
Obiectivul
general

Societati “Galbene”

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

Axe Strategice

1.Crestere Economica

Obiective

Cresterea economica bazata
pe dezvoltarea unei
infrastructuri moderne/
inovative de afaceri, educatie
profesionala si promovarea
avantajelor competitive locale
– resursele si cadrul natural.
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea
accesului, utilitatilor si
serviciilor suport in zonele de
expansiune – cooperare
economica (inclusiv economia
rurala);
1.2.Dezvoltarea competivitatii
profesionale a resurselor
umane (forta de munca activa);
1.3.Promovarea turismului ca
avantaj competitiv local.
1.4. Regenerare urbana
adaptata specificului local,
aspiratiilor si nevoilor
comunitatii (dezvoltare
spatiala & gestiunea spatiului
public).

Axe Orizontale

I.Infrastructura

II.Educatie

III.Turism

10

Societati “Verzi”

2.Echitate Sociala

3.Mediu Sanatos

4.Identitate Culturala

5.Dezvoltare
Institutionala

Echitate sociala asigurata
prin modernizarea si
facilitarea accesului la
infrastructura sociala a
comunitatii si a investitiilor in
cresterea calitatii vietii.

Reabilitarea ecologica a zonei
si promovarea sustinerii
“sanatatii” mediului natural
la nivel de valoare comunitara
si sursa de dezvoltare.

Regenerare comunitara
bazata pe promovarea
identitatii culturale si
valorificarea patrimoniului
local.

Cresterea capacitatii
comunitare de sustinere a
unui proces durabil de
dezvoltare locala si zonala.

3.1. Aplicarea performanta a
managementului integrat de
mediu.
2.1.Modernizarea utilitatilor
publice locale si asigurarea
accesului egal al cetatenilor la
acestea ;
2.2.Modernizarea
infrastructurii si diversificarea
serviciilor sociale (educatie,
sanatate, asistenta sociala,
sport) furnizate cetatenilor.

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

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

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

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

Economice

Sociale

Identitate
culturala

De mediu

Societatii “galbene”
Atragerea si stimularea
investitiilor companiilor
(inter)nationale in industrii
de tip modern orientate
inspre valorificarea
superioara a resurselor
locale (industria
alimentara si prelucrarea
produsleor silivice) ;
Dezvoltarea unui climat de
afaceri favorabil pentru
IMM-uri (productie,
servicii) ;
Dezvoltarea sistemului
educational si de instruire
orientat catre societatea si
economia urbana
moderna ;
Dezvoltarea la standarde
inalte a sistemelor si a
infrastructurii de transport
si comunicatii.
Integrarea membrilor
comunitatilor in fluxul
vietii sociale ;
Promovarea vietii
asociative si implicare
civica ;
Protejarea membrilor
comunitatii vulnerabili din
punct de vedere social.

Societatii “verzi”

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

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

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

Integrarea membrilor
comunitatilor in fluxul
vietii sociale;
Redefinirea conditiilor de
trai (locuinte,
infrastructura) si
armonizarea lor cu
dezvoltarea turismului ;
Protejarea membrilor
comunitatii vulnerabili din
punct de vedere social ;
Sustinere in procesul de
migrare.
Intarirea fortelor proprii si a sentimentului de responsabilitate in cadrul comunitatilor ;
Protejarea resurselor sociale si culturale ;
Imbunatatirea managementului de mediu si intarirea capacitatii administratiei la nivelul
comunitatii si la nivel orasenesc ;
Imbunatatirea constientizarii si aprecierii mediului in comunitate ;
Inchiderea si curatarea incintelor si perimetrelor fostelor zone agro/industriale in
conformitate cu standardele de protectia mediului.
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Comunitare/
Institutionale

Imbunatatirea planificarii teritoriale, intarirea capacitatii si a cadrului de lucru si
cooperare (Microregiunea Satu Mare Sud Vest, Sistem Urban Satu Mare, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu Mare,
Reteaua “Oraselor Infratite”, ) ;
Intarirea si reorientarea surselor de venituri si bugetelor de cheltuieli ale comunitatilor ;
Crearea unui mediu legal si administrativ favorabil si incurajator pentru dezvoltarea
afacerilor ;
Intarirea capacitatii locale in participare publica ;
Intarirea capacitatiii locale de planificare si management al proiectelor ;
Intarirea atitudinii si abilitatilor in dezvoltarea bazata pe comunitate;
Aplicarea metodelor participative in procesul decizional local.

Din tabel, se poate observa ca exista diferente intre prioritatile diferitelor comunitati
componete ale orasuluiu. Datorita starii actuale, circumstantelor, nevoilor, viziunii si obiectivelor
locale, unele actiuni sunt necesare doar intr-un singur tip de ,,societate”, alte prioritati sunt comune
tuturor.
1.4. Planul Local de Actiune/ Proiecte prioritare
Planul local de actiuni reprezinta insumarea obiectivelor operationale identificate.
Obiectivele operaţionale/ proiectele de dezvoltare – reprezinta desfăşurarea temporară a
unui set de activităţi menite să ducă la livrarea unui serviciu sau produs unic, cu obiective, mijloace
şi resurse predefinite (rezultate concrete).
1.4.1. Metodologie
Planul de actiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative) de
planificare, cu scopul responsabilizarii comunitatii asupra mijlocelor de aplicare a strategiei de
dezvoltare durabila locala, dar si de definire realista a posibilitatilor de aplicare a acestora. Etapele
definirii planului de actiuni au fost urmatoarele:
Etapa 1: participativa - identificarea proiectelor/ideilor de solutionare a problemelor comunitatilor
componente in cadrul intalnirilor publice si a focus grupurilor pe domenii de dezvoltare. In aceasta
faza au fost colectate orice idei, chiar fanteziste, de solutionare a problemelor stabilite prin analiza
“arborele problemelor” si a “obiectivelor”. Rezultatul a fost realizarea “Listei lungi de actiuni”.
Etapa 2: consultativa - stabilirea criteriilor de delimitare a zonei de interventie a strategiei (scoping)
si de concentrare a resurselor (focusing) de catre specialisti ai echipei de asistenta de consultantă
impreuna cu “persoane resursa”, profesionsiti tehnici din cadrul administratiei publice locale si
consultanti externi. Rezultatul a fost lista de criterii de evaluare a actiunilor din lista lunga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Concordanta cu viziunea / nevoile comunitare;
Abordare durabila, integrata;
Necesitatea evitarii dublarii actiunilor demarate ;
Realizabila si in responsabilitate/ competenta autoritatilor administrative locale si/ sau a
partenerilor dezvoltarii locale ;
Localizarea geografica (locala/ zonala);
Corelarea/ integrarea cu alte actiuni la nivel local si/ sau extern (zonal – international).
118

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


Abordarea “intern vs extern” a planului de acțiuni
Tratarea eficienta a impacturilor aplicării strategiei de dezvoltare durabilă necesită o
compatibilitate cu procesul de planificare și implementare la nivele superioare, atât administrativ –
zonal, județean, regional, cât și sectorial – agenții de implementare a politicilor guvernamentale.
Dezvoltarea și acțiunile la nivel local nu trebuie să fie separate, ci integrate corect într-un
cadru activator și facilitator la nivel mai inalt. Acest cadru include atât mediul instituțional, cât și
mediul fizic. De exemplu, politicile la nivel zonal, județean, reglementările, capacitatea și resursele
comune trebuie să susțină și să activeze acțiunile locale. O strategie generală pentru turism și un
cadru de promovare la nivel zonal, județean aduce beneficii tuturor comunităților 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 județeană de transport și
comunicații. În final, pentru a atrage clienții, capitalul și atenția politică, este necesară o
reprezentare la nivel mai înalt pentru a da greutate ofertei locale. În acest sens, este esențială
participarea nivelelor superioare în crearea și funcționarea unor capacități compatibile de planificare
și acțiune.
La nivel local, dezvoltarea durabilă poate beneficia de pe urma sinergiei între aplicarea
diferitelor priorități ale comunităților componente și nivelul acțiunilor comune ale orașului în
ansamblul lui. Combinarea resurselor și a potențialului mai multor comunități poate avea un efect
mult mai mare și poate duce la o dezvoltare mai eficientă decât în cazul abordărilor individuale ale
comunităților componente. Aceasta necesita o capacitate de coordonare, nu concurenta, pe de o
parte și implicarea în procesul de dezvoltare a reprezentanților comunităților componente ale
orașului pe de altă parte. În plus, pentru a atinge eficiență, eficacitate și impact optim în dezvoltarea
generală, este posibilă existența nevoii de specializare între comunități si/sau nivelul orășenesc –
acest lucru a stat la baza definirii tipurilor de “societăți”. Specializarea este deja adresată în viziune
și prioritățile comunităților (vezi capitolele anterioare). Unele “societăți” sunt pur și simplu într-o
situație mult mai bună pentru atragerea, de exemplu, a afacerilor de manufacturare, în timp ce altele
au un potențial turistic mai mare, iar altele au capacitatea substanțială de a oferi servicii. Atingerea
unei asmenea sinergii și specializări necesită o viziune, strategie și coordonare poziționate la un
nivel mai înalt/ orășenesc și zonal.
Planul de acțiuni la nivel orășenesc dorește să ofere acțiunile generale pentru a activa,
impulsiona și susține planurile de acțiuni ale comunităților componente.
Acțiunile orașului (în ansamblul lui) au fost evaluate în funcție de necesitatea acestora în
activarea și susținerea acțiunilor la nivelul “societăților”. În continuare, unele acțiuni trebuie să aibă
loc la nivel orășenesc, și chiar mai înalt: zonal, județean pentru că nu există nicio agenție sau actor
de decizie zonală, județeană la nivel local. Acesta este, de exemplu, cazul activităților Agențiilor de
Ocupare a Forței de Muncă, a Camerei de Comerț și Industrie, etc.


Abordarea “aplicativă vs de facilitare” a planului de acțiuni
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În ceea ce privește acțiunile, există o distincție clară între “măsuri și acțiuni aplicative” și
“măsuri și acțiuni de facilitare”.
Acțiunile aplicative sunt menite să adreseze anumite probleme în mod direct. Construirea
unui centru comunitar sau instruirea șomerilor sunt câteva exemple de acțiuni aplicative. De
asemenea, înființarea unei noi fabrici care oferă noi locuri de muncă poate fi considerată o acțiune
aplicativă.
Acțiunile de facilitare sunt menite să pregătească și să susțină acțiunile aplicative. Aceste
acțiuni pot fi dorite sau chiar necesare înaintea inițierii acțiunilor aplicative. Exemple de acțiuni de
facilitare sunt: dezvoltarea de planuri corecte de organizare teritorială și promovarea afacerilor.
Individual, o asemenea acțiune nu garantează dezvoltarea și regenerarea socio-economică, dar în
mod sigur o va susține și ii va asigura sustenabilitatea.
Bugetul estimat pentru acțiuni reflectă foarte clar cele de mai sus: fondurile cele mai mari
sunt necesare pentru investițiile și operațiunile aplicative la nivelul orașului. Acest lucru nu
înseamnă neapărat că toate costurile la nivelul planului de acțiuni trebuie acoperite de către
comunități: provocarea este de a atrage fonduri din alte surse, naționale și internaționale, private și
publice. Strategia și planul de acțiuni sunt menite a fi un instrument de management comunitar,
pentru actul decizional local în constituirea bugetului și alocarea resurselor precum și în
promovarea proiectelor prioritare locale pentru atragerea de finanțări. Din acest motiv, orizontul de
planificare strategică este anul 2020 (termen lung), iar planul de acțiuni a fost elaborat pentru
perioada de planificare regională (2014 – 2020) – termen scurt și mediu, cu recomandarea ca planul
de acțiuni să fie supus unei monitorizări constante, iar evaluarea periodică, anuală să permită
modificarea/ adaptarea acțiunilor prioritare în funcție de schimbările care au loc în mediul local și
extern.
Următoarea secțiune prezintă sintetic acțiunile la nivel local și modul în care acestea susțin
strategia de dezvoltare durabilă locală. O a doua prezentare/ tabel conține o privire de ansamblu
asupra tuturor acțiunilor locale, incluzând descrierea acțiunii/ proiectului, bugetul și programarea în
timp.
Trebuie reținut faptul că planurile de acțiuni conțin acțiuni care au fost identificate în acest
moment și care se potrivesc cu prioritățile, măsurile și obiectivele strategice. Planul nu a fost
elaborat pentru a fi o listă statică și exhaustivă. În timp, unele acțiuni pot fi rezolvate sau își pot
pierde relevanța. Este posibilă necesitatea apariției unor noi acțiuni. În timp ce strategia este pe
termen mediu și va fi validă o perioadă mai lungă, acțiunile sunt mai dinamice. Planurile de acțiuni
sunt din acest motiv un instrument pe termen scurt - mediu în cadrul unei strategii pe termen mediulung.
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Planul de actiuni al orasului Tasnad – obiective operationale
Obiectiv specific
Perioada prognozata de
implementare
Masura
Valoare/ Sursa de
Scop
Grad de maturitate
finantare vizata
Actiune/ proiect/ ob.
„14 „15 „16 „17 „18 „19 „20
Operational
1. Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri moderne/ inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor
competitive locale – resursele si cadrul natural.
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor support in zonele de expansiune – cooperare economica (inclusiv economia rurala)
Realizare soselei de centura cu
1.1.1.- 10 M€
solutionarea conexiunilor in
Buget Local
zonele de centru si acces la
1.1.1. Sosea de centura
Buget MTCT
obiective turistice, zona
SF/ studii
Tasnad
rezidentiala si zona de expansiune POS_T
POS HUSKROUA,
economica, integrare in proiectul
POS HURO
“CityRing”
Reabilitarea si modernizarea DN
1F in zona administrativa a
1.1.2. Drumul national DN
AND_CJ SM
orasului Tasnad cu amenajari
1F
Program national
necesare in zona obiectivelor
turistice (parcari, iluminat, etc)
1.1.2. – 0,5 M€
1.1.3. – 1,2 M€
1.1.3. Reabilitarea si
1.1.4. – 1,4 M€
modernizarea drumului de
Pre_SF + studii SUSM
1.1.5. – 0.6 M€
acces la zona turistica
Strand Termal
Facilitarea accesului auto in
Buget Local
zonele turistice
1.1.4. Extindere si
Surse private
modernizare drum
Buget MTCT_AND
Pre_SF + studii SUSM
Tasnad_Ratiu conectare
POR
zona Marghita
POS HUSKROUA,
Facilitarea accesului auto si
POS HURO
1.1.5. Modernizarea
pietonal intraurban :
accesului dinspre periferie
- extindere sosea de centura cu
Pre_SF + studii
inspre centru orasului –
legatura : Sarauad – Zalau /
drumuri intra_urbane
drum nou de acces ;
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
1.1.6. Modernizare acces la
terenurile agricole – silvice
Drumuri agricole:

1.1.7. Centrul de Afaceri
IMM_Support.

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

Scop

Cresterea accesului proprietarilor
locali la terenurile
agricole_silvice.
Amenajarea si dotarea cladirilor/
spatiilor : IPROTCOP ca
platforma de servicii (informare,
consiliere, consultanta) pentru
sustinerea zonei de expansiune
economica NORD si NORD
VEST :
- Parc Industrial (Tasnad) ;
- Parc Tehnologic (adiacent
soselei de centura in zona Valea
Morii) ;
- Parc logistic IMM – adiacent
drumului intraurban de pe
amplasamnetul fostei CF Satu
Mare – Tasnad – Zalau.
Integrare zona Valea Morii –
Tasnad, in zona de expansiune
economica “CF Tasnad” :
- Parc Industrial – corelare
“TechnoPARK Tasnad”
- Parc Tehnologic - centre CDI
in domeniul agroindustrial –
produse silvice/ echipamente
management mediu.
- Parc Logistic IMM – pentru
sustinerea sectorului IMM in
zona SUSM.

Valoare/ Sursa de
finantare vizata
1.1.6.- 0,9 M€
Buget Local
MA
FEADR Asociatia
Gal Satu Mare Sud
Vest

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

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

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Fisa proiect

Fisa proiect

Pre_SF/ SUBM
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
1.1.9. Retea de
comunicatii
regionala_BroadBand ,

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

1.1.11. Zona economica
« Nord Est » Parc stiintific
– tehnologic : incinta
fostelor CAP/SMA.

1.1.12. Tasnad BI

Scop

Integrarea Tasnadului in sistemul
de comunicatii regional – banda
larga. Integrare in proiectul:
“E_inforNV”
Eco-reabilitarea, reamenajarea si
eco-dotarea cu instalatii si
sisteme logistice pentru
furnizarea de asistenta tehnica, de
consiliere si consultanta in
domeniul EcoBusiness a
culturilor existente. Amenajarea
unui centru de instruire,
promovare a economiei « verzi ».
Dezvoltarea CDI in zona incintei
fostelor CAP si SMA
cu integrare in proiectele de tip
“green business”: “Soft Village”
/ « ITC & Natura »/ “Techno
Media _eStudio”.
(inclusiv economie rurala –
integrare in proiectele : « Zona
de cercetare-dezvoltare
agrozootehnica/piscicola »).
Dezvoltarea Incubatorului de
Afaceri in fostele cladiri tehnice
agricole si/sau hale industriale
Extindere/ integrare proiecte
regionale: « eRBN » si
«MarketINV»

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

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

Pre_SF/ SUBM

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

Fisa proiect

1.1.11. – 2,1 M€
1.1.12. – 1,5 M€
Buget Local
Investitii Private
MEC
POS_CCE
POR
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Amenajarea la standarde a unui
1.1.13. – 0,25 M€
centru agroalimentar in Piata
Buget Local
Centrala pentru desfacerea
1.1.13. Centru agroInvestitii Private
produselor agro-alimentare si
comercial – piata
MEC
promovarea productiei ecoagroalimentara si artizanat
POS_CCE
agricole, incluzand spatii de
POR
desfacere pentru produsele
Investitii private
mestesugarilor/ artizanilor locali.
1.2.Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa)
1.2.1. Integrarea Liceului
1.2.1. – 0,25 M€
Tehnologic Tăşnad in
Retea de Centre de Perfectionare
Buget Local
proiecte “e_Satu
Continua a tinerilor in orasele si
MMSSF
Mare_2007”
comunele cu potential turistic din POCU
(turism & transport)
jud. Satu Mare.
POR
Complementar 2.2.2
Investitii private

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

1.2.3. Infiintare si
administrare baza de date
sistem e_jobs la nivelul
UAT Tasnad

Diversificarea serviciilor de
furnizare a serviciilor integrate
pentru cresterea capacitatii
profesionale a fortei de munca
(instruire, consiliere, mediere,
etc) din Tasnad si comunitatile
apartinatoare. Extindere si
integrare proiect e_Satu Mare
Crearea unei baze de date cu forta
de munca disponibila la nivelul
UAT Tasnad precum si a
profilului profesional a acesteia
ca sursa de valorificare a
capitalului uman local

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Cooperare CJ SM/ SUSM

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

1.2.3 – 0.6 M€
POCU
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Obiectiv specific
Masura
Scop
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
1.2.4. Centrul integrat de
evaluare si crestere a
competitivitatii fortei de
Infiintare, dotare si echipare
munca local ape piata fortei
centru de instruire la nivel de
de munca prin programme
UTP Tasnad
specifice de perfectionare,
instruire, calificare si
recalificare
1.3.Promovarea turismului ca avantaj competitiv local

1.3.1. Planificare spatiala
zona turistica Strand
Termal

Elaborarea si aplicarea PUZ zona
turistica Strand Termal. Cresterea
atractivitatii investitionale a
operatorilor/ antreprenorilor
turistici.

1.3.2. Satul de Vacanta –
zona Ratiu

Armonizarea ofertei turistice cu
patrimonial cultural local – turism
etno-eco-agro si religios (Ratiu)

1.3.3. Realizarea unui
parc de distracţii adiacent
bazei termale
„AQUAPARK”

Dezvoltarea infrastructurii
turistice pentru cresterea
actractivitatii in zona strandului
termal Tasnad

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

1.2.4 – 0.65 M€
POCU
POCA
Investitii private

1.3.1. – 0,05 M€
1.3.2. – 0.05 M€
Buget Local
MDRAP/
SGG_Programe
guvernamentale
POS_DCA
POR_Turism
1.3.3.- 1,8 M€
Buget Local
Surse Private
POR
FADR
Fonduri SEE
1.3.3.- 4 M€
Buget Local
POR
FADR
Fonduri SEE
POS HUSKROUA
HURO

elaborare PUZ
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
1.3.4. Extindere spaţii
verzi în „Zona de
Agrement”

Scop

Amenajarea de spatii verzi in
zona turistica a strandului termal
Tasnad

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

1.3.4. – 2 M€
Buget Local –
MMDD_AFM
POS_Mediu
POR_Infrastructura/
Turism
1.3.5. – 5 M€
Buget Local –
Surse private
POS Competitivitate
POR?!

1.3.5. Complex hotelier
multifunctional (business,
marketing, sportiv, de
transit, etc) Complementar
proiectelor:
1.1.11/12; 1.3.3.

Valorificarea turistica a
vecinatatii/ poarta de iesire din
oras spre zona turistica de
agrement

1.3.6. Aductiune apa
termala

Identificarea si realizarea
aductiunii de apa termala in zona
strandului Tasnad

1.3.7. Reteaua locala de
informare turistica

Promovarea si diversificarea
serviciilor turistice in
comunitate : Centre de afaceri,
incinta primariei, hoteluri/
moteluri. Chioscuri de informare
in zonele turistice

1.3.8. Balneo_Velo_Turism
Tasnad

Identificare, amenjare si echipare
trasee turistice de biciclete in
vederea diversificarii activitatilor
de petrecere a timpului liber

1.3.8. – 0.85 M€
POS Mediu
POR
AFM

1.3.9. Identitate si cunostere
prin marcaje si amenajare
spatii verzi recreative zona
strand termal Tasnad

Realizarea de marcaje/indicatoare
a schemei de amplasare a
hotelurilor in zona strandului
termal si a locurilor de spatii
verzi multifunctionale/locuri de
joaca

1.3.9. M€
POS Mediu
AFM
POR
POS Turism
Investitii private

1.3.6. – 0,1 M€
1.3.7. – 0,05 M€
Buget Local –
Program
POS_Mediu
POS_CCE
Voluntariat –
Societate Civila
Granturi SEE

Fisa proiect –
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Obiectiv specific
Perioada prognozata de
implementare
Masura
Valoare/ Sursa de
Scop
Grad de maturitate
finantare vizata
Actiune/ proiect/ ob.
„14 „15 „16 „17 „18 „19 „20
Operational
1.4. Regenerare urbana adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii (dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public).
1.4.1. – 0,25 M€
Buget Local
1.4.1. Modernizare strazi
PNDL – MDRAP
in zona str. Petru Maior
Complementar cu
din orasul Tasnad
1.1.1
POR axa 9.1
1.4.2. – 0,75 M€
Reabilitarea fatadelor blocurilor
1.4.2. Izolare termica a
(inclusiv mansardare blocuri)
Propunere urbanistica_
Buget Local
Implicarea asociatiilor de
proiect HCL ;
locuintelor si a unitatilor
PNDL – MDRAP
proprietari in igienizarea
SF locuinte
de interes public si social
Surse Private
subsolurilor
POR
1.4.3. – 1,2 M€
Buget
Local_Infrastructura
Surse Private
PUG Tasnad/ elaborare
1.4.3. Noi zone
MDLPL – CNI
PUD locuinte sociale PUZ
rezidentiale/ Constructie
PNDL-MDRAP
locuinte sociale
POR axa 9.1 (in
zona rezidentiala Tasnad;
asociere cu oras
invecinat pentru zone
aflate in rgenerare
socio-economica)
2. Echitate sociala asigurata prin modernizarea si facilitarea accesului la infrastructura sociala a comunitatii si a investitiilor in cresterea calitatii vietii.
2.1.Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la acestea
2.1.1. – 1,5 M€
2.1.1. Retea stradala Oras Reabilitarea intregului spatiu
Buget local
pietonal (trotuare, borduri) si de
Tasnad, inclusiv acces la
Surse Private
Diverse faze :
acces auto (inclusiv parcari –
strand Termal/zona de
POR_infrastructura
SF > executie
parcare supraterana) in localitatile axa 9.1
agrement
orasului.
POS HUSKROUA
HURO
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Reabilitarea retelei de iluminat
public in localitatile orasului

2.1.2. – 0,9 M€
Buget Local
Surse private
MEC_Competitivitate

2.1.3. Retea locala de
furnizare a energiei
electrice

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

2.1.3. ... M€
Buget Local
MEC – Programul de
electrificare
Programul anual
Electrica
Fonduri Private

2.1.4.
Reabilitarea/îmbunătăţirea
reţelei de drumuri in satele
apartinatoare orasului
Tasnad

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

2.1.4. – 1,5 M€
Buget local
Surse Private
POR_infrastructura
axa 9.1
POS HUSKROUA
HURO

2.1.2. Retea de iluminat
public/eficienta

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Program National MEC/
Electrica SA
Complement proiecte
dezvoltare

2.1.5. – 1,5 M€
Buget local
2.1.5 Constructie 2 sensuri
Surse Private
Realizarea fluidizarii traficului
giratorii pe raza Orasului
POR_infrastructura
rutier in zona urbanizata
Tasnad
axa 9.1
POS HUSKROUA
HURO
2.2.Modernizarea infrastructurii si diversificarea serviciilor sociale (educatie, sanatate, asistenta sociala) furnizate cetatenilor
Program “Educatia – 2020”
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop

2.2.1. Centrul de Studii si
Cercetare Aplicative Bio –
Eco – Tehno)
Complementar 3.2.4.

Crearea graduala a infrastructurii
de invatamant superior (platforma
de cercetare aplicativa);
Integrarea orasului Tasnad in
proiectele: Campus Universitar
de practica in diverse specialitati

2.2.2. Campus
preuniversitar
Complementar 1.2.1

Liceul Tehnologic Tasnad
Integrare/ extindere proiecte de
gen : TeNCampus, Next
Generation 2 –

2.2.3. Constructia,
reabilitarea,
modernizarea scolilor de
pe raza UAT Tasnad
Complementar 2.2.4. ; 2.9

Reabilitarea si dotarea scolilor
aflate pe raza UAT Tasnad

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

Constructia unei noi gradinite cu
clase prescolare in zona de
regenerare urbana – zona sudica

Valoare/ Sursa de
finantare vizata
2.2.1. – 1,2 M€
Buget Local
MMSSF
MedC
POCU
POR
Investitii private
2.2.2. – 1,5 M€
Buget Local
MMSSF
MedC – Program
campusuri
preuniversitare
POCU
Programe Erasmus
POR
Investitii private
2.2.3. – 3,5 M€
Buget Local
MedC – Program
PNDL MDRAP
POR
Colateral POCU
2.2.4. – 1,2 M€
Buget Local
MedC – Program
PNDL MDRAP
POR axa 9.1

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

In parteneriat cu SUSM si
Liceul Tehnologic Tasnad

De efectuat DALI

Program “Sanatatea – 2020”
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

2.2.5. Reabilitarea
serviciului medical
ambulatoriu

Scop

Diversificarea serviciilor
medicale furnizate cetatenilor si
turistilor.

2.2.6. Centrul de Sanatate
si Refacere (SPA)/baza
tratament

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

2.2.7. Campanii de
promovare a sănătăţii şi
igienei în Comunitatile de
romi

Program de informare, promovare
a sanatati si evaluare stare de
sanatate a comunitatii rome

2.2.8 Crearea servicilor de
asistenţă
socială
şi
medicală, cu accent special
Program de planificare familiala
pe planificarea familiei şi
educatie sanitara, medicina
pe îngrijirea socială şi
sanatate publica
medicală a copilului şi a
mamei în cadrul Centrului
Comunitar;
Program “Asistenta Sociala - 2020”
Extindere si amenjare interioara
2.2.9. Reabilitare centru
si exterioara pentru cresterea
social: centru social,
capacitatii, calitatii si
sediul stare civila
diversificarii serviciilor sociale

Valoare/ Sursa de
finantare vizata
2.2.5. – 0,4 M€
Buget Local
Buget Judetean
MS_Programe
guvernamentale
POR_Infrastructura
de sanatate
Surse private
2.2.6. – 0,4 M€
Surse private
Buget Local
Buget Judetean
MS_Programe
guvernamentale
Max. 85.000 Euro
Fondul de Interventie
Rapida Fundatia
Soros
Fondul de Inovare
Civica
Fondul ONG
Fondurile elvetiene

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Fisa proiect

Max. 125.000 Euro
Fondul ONG
Fondurile elvetiene

2.2.7. – 1,3 M€
Buget Local
(L.350/ 2005)
Programe

Fisa proiect
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop
furnizate. Extinderea si
modernizarea stabilimentelor
sociale pentru furnizarea
serviciilor sociale catre
persoanele/ grupurile aflate in
situatii de risc:
- Violenta domestica,
- Adapost temporar,
- Cantina Sociala.

2.2.10 Depistarea unui
amplasament si elaborare
studiu de fezabilitate
pentru finanţare construcţie
de locuinţe sociale de
tranzit
Program “Sport - 2020”
2.2.11. Reabilitare zona
« Stadion » - Centrul de
sport si agrement pentru
tineret

2.2.9. Noi Sali de Sport (de
cartier)

2.2.10. Euro Complex
Sportiv

Identificare zona/teren, elaborare
studiu de fezabilitate, constructie
locuinte sociale

Reabilitarea stadionului orasenesc
ca baza sportiva principala a
orasului – centru de educatie si de
practicare a sportului.
Reabilitarea, modernizarea si
constructia bazelor sportive si
amenajarea locurilor de agrement
urban - turistic:
Zona Sport – Agrement ;
Zona de agrement strand;
Sustinerea activitatilor sportive
de masa si performanta in cadrul
comunitatii (cluburi sportive si
« sportul pentru toti »).
Constructia unui complex sportiv
de tip semiolimpic + centrul hipic
in zona de agrement cuplata cu
satul Ratiu si amenjarea

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Guvernamentale
Fonduri
publice_FRDS
POCU
POR_infrastructura
sociala

850.000
POR – DM 9, CLL
9.1
Fundatia Habitat
FRDS
2.2.8. - 1 M€
Buget Local
Surse private
MS
MDRAP CNI

Fisa proiect

2.2.9. – 1,8 M€
Buget Local
Buget Judetean
Programe
Guvernamentale :
Sali de Sport
Sportul pentru Toti
Sportul in cartier
Surse Private
2.2.11. – 10 M€
Buget Local
Buget Judetean
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop
terenurilor de sport (zona
sportiva) pe zona de agrement la
stadion

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Surse Private
POR axa 9.1

2.2.12. – 0,5 M€
Buget Local
2.2.11. Modernizare,
Constructia/reabilitarea, dotarea
Fisa proiect – initiative ale
Programe – ANS/
reabilitare bazelor
si administrarea pentru
societatii civile locale si din
MEdC
sportive a instutiilor de
practicarea sporturilor de masa.
vecinatate
Surse Private
invatamant
Fonduri - Societate
Civila
3. Reabilitarea ecologica a zonei si promovarea sustinerea “sanatatii” mediului natural la nivel de valoare comunitara si sursa de dezvoltare.
3.1. Reabilitarea ecologica a siturilor poluate prin valorificarea acestora din zona Tasnad

3.1.1. EcoZone Cehal

Reabilitarea vaii Cehal prin
Constructia unui lac de acumlare
si agrement pe pârâul Cehal.

3.1.1. - 5 M€
MMDD_AFM
POS_Mediu
POR_Turism/ Mediu
SEE component de
mediu

3.1.2. - 1,4 M€
MMDD_AFM
POS_Mediu
POR_Turism/ Mediu
3.1.2. Amenajarea parc
Realizarea unui parc de agrement
SEE component
integrat mediului natural
"Dealul Pisicii
mediu
HUSKROUA
HURO
POR axa 9.1
3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
3.2.1. Protectia si
managementul durabil al
potentialului natural local
(biodiversitate, arii
protejate)
Complementar proiectului
1.1.10.
3.2.2. Educatia ecologica a
comunitatii

3.2.3. Spatii
verzi/Reabilitarea
parcurilor din zona
centrală a oraşului

Scop

CDI in domeniul biodiversitatii si
eco-valorificarii potentialului
natural local ;
Reteaua de administrare a ariilor
protejate si de promovare a
Eco_Turismului.
Program de informare si educatie
de mediu comunitara (sustinerea
EcoCluburilor scolare si a ONG –
urilor de mediu).
Amenajarea suprafetelor de spatii
verzi la standardele urbanistice:
Parcul central;
Spatii intra urbane ;
Proiectarea/ reabilitarea/ dotarea
si protectia spatiilor verzi in
zonele de agrement .
Cresterea suprafetei de spatiu
verde de la 9.82 mp/locuitor la
59.01 mp/locuitor prin
amenajarea de noi spații verzi
publice: parcuri, fâșii plantate,
spații verzi de protecție ape, fâșii
plantate de protecție trame
stradale, squaruri, spații verzi
aferente dotărilor publice, baze
sportive, spații verzi în zonele de
agrement, conform PUG aprobat.

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

3.2.1. – 1,2 M€
3.2.2. – 0,4 M€
Buget Local –
Program de finantare
locala;
MMDD_AFM
POR_Mediu
POR_Turism
Fonduri private
SEE component
mediu

3.2.3. – 1,2 M€
3.2.4. – 1,2 M€
Buget Local –
Program de finantare
locala;
MMDD_AFM_
Program Spatii Verzi;
POR_Mediu
Finantari private
FRDS Mica
Infrastructura

3.2.4. Reabilitarea
barajelor celor două
lacuri de acumulare
Complementar 2.2.1.

133

Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

3.2.5. Valorificarea
surselor alternative de
energie existente pe plan
local prin implementarea
sistemului de reinjectare a
apei termale uzate

Scop

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

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

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

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Fisa Proiect + initiere studii

3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu.
3.2.1. Sistem local de
management integrat al
apei

Reabilitarea/ modernizarea retelei
de alimentare cu apa si canalizare
a orasului si a localitatilor
componente

3.2.1. – 1.5 M€
Buget Local
Buget Judetean
MMDD_AFM
POS_Mediu
POR_Mediu

Executie partiala lucrari/ ADI
APA CANAL SM
SF_ADIL/ CJ SM

Retea locala de colectare
selectiva , depozitare si reciclare
3.2.2. Sistem local de
a deseurilor (integrata in sistemul 3.2.2. – 0.5 M€
management integrat
judetean SM). Integrare locala in Buget Local
(colectare, reciclare) a
proiectele zonale:
MMDD_AFM
deseurilor
e_Recycling (zona fostului
POS_Mediu
depozit de deseuri, actual
platforma de transizt)
4. Regenerare comunitara bazata pe promovarea identitatii culturale si valorificarea patrimoniului local.
4.1. Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material
Program de reabilitare a centrului
4.1.1. - 3 M€
4.1.1. Reabilitarea
istoric al orasului pentru
4.1.2. – 0,8 M€
valorificarea lui in scopuri
centrului istoric al
4.1.3. – 0,5 M€
turistice si economice.
orasului
Buget Local
Buget Judetean
4.1.2. Muzeului
Crearea si amenajarea locatiilor
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational
Civilizatiei
Complementar proiectelor
1.1.11/12 – 11; 1.3.5/6.; si
3.2.4.

4.1.3. Mestesuguri
traditionale

Scop
muzeului si constituirea retelei
locale a obiectivelor de
patrimoniu industrial local.
Revitalizarea activitatilor
mestesugaresti traditionale, de
artizanat – structuri asociative
(« reconstructia » breslelor) si a
infrastructurii aferente in Orasul
Vechi.

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Fonduri Private
MC_Program AFCN
Fondul Norvegian
POR_Regenerare
Urbana axa 9.1

4.1.4. – 0,45 M€
Buget Local
Revitalizarea vietii culturale in
Buget Judetean
4.1.4 Constructie Teatru de
zona de agrement prin
Fonduri Private
Vara in zona de agrement
reabilitarea/constructia teatrului
MC_Program AFCN
de vara Tasnad
Fondul Norvegian
POR_Regenerare
Urbana axa 9.1
4.2.Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile locale).
Sustinerea calendarului
evenimentelor culturale
4.2.1. Agenda Culturala
4.2.1. - 0,8 M€
traditionale locale : laice si
Locala
4.2.2. – 0,15 M€
religioase; organizarea si
aplicarea campaniilor de
Buget Local
promovare a acestora.
Buget Judetean
Revitalizarea traditiilor si
Fonduri Private
obiceiurilor specifice
MC_Program AFCN
comunitatilor rurale si a
Societate Civila
4.2.2. Mostenire Vie
minoritatilor conlocuitoare.
FRDS
Sustinerea activitatilor cluburilor,
ONG –urilor culturale.
Asigurarea de info_chioscuri in
4.2.3. Punct de informare de
4.2.3. - 0.085 M€
interiorul strandului si la nivelul
tip @_chiosc, in vederea
POR
statiunii turistice
asigurarii facilitatii la
PS Turism
balneoclimaterice Tasnad pentru
informatii a turistilor
POCA
turisti
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop

4.2.4. Valorificarea
potentialului cultural
imaterial si agro_turistic al
regiunii GAL de Sud Vest

Infiintarea, dezvoltarea, echiparea
si dotarea agentiei de turism de
interes local prin Structura de
Econmie Sociala participativa

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

4.2.4. – 0.25 M€
POCU
POR
PO Competitivitate
Investitii Private

4.3.Dezvoltarea vietii culturale comunitare.

4.3.1. Centre Culturale
Comunitare

Reabilitarea, amenajarea spatiilor
si diversificarea serviciilor
culturale furnizate in comunitate :
camin cultural Sarauad

4.3.1. – 1,5 M€
Buget Local
Buget Judetean
PNDL/MDRAP
POR axa 9.1
Fonduri Private
MC_Program AFCN
Societate Civila
FRDS comunitati
sarace
Program Cultura

5. Cresterea capacitatii comunitare de sustinere a unui proces durabil de dezvoltare locala si zonala
5.1. Cresterea capacitatii administrative locale
5.1.1. – 0,12 M€
Buget Local
5.1.1. Reactualizarea
POS_DCA
Strategiei de
Resurse private
informatizare a
POS Competitivitate
administraţiei publice
HUSROUA
locale
HURO
POR_Asistenta
Tehnica
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

Scop

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

Proiectarea, aplicarea si
functionarea (dotari hard, soft,
5.1.2. – 0,75 M€
instruire personal si asistenta)
unui sistem informatic integrat
Buget Local
dedicat adminitratiei publice
Programme
5.1.2. Sistemul Public
locale :
guvernamentale
Intra_extra net ; sisteme
Informatic Integrat
POS_DCA
financiare (inclusiv plati on-line
(SPII)
Resurse private
taxe si impozite; baze de date
POS Competitivitate
analitice si grafice GIS – sistem
HUSROUA
de montorizare, evaluare si
HURO
raportare evolutie comunitara,
etc)
Reprezentare locala in structurile
de decizie si tehnice ale :
Sistem Urban Satu Mare ;
5.1.3. – 0,15 M€
5.1.3. Cooperare zonala
Microregiunea de Dezvoltare
Buget Local
« Satu Mare Sud Vest » ;
POS_DCA
Compatibilizarea sistemelor
logistice, crearea echipelor de
proiect, planificare comuna.
Implicarea activa in cooperarea
5.1.4. – 0,025 M€
5.1.4. Cooperare
internationala in cadrul retelei de
orase infratite
internationala « orase
Buget Local
Initierea altor proiecte de
infratite»
Interreg IV
cooperare interregionale/nationale Program Europa
– Programme Urbact/ Interreg.
5.1.5 Dezvoltare
Dezvoltarea de structuri la nivel
5.1.5 – 0.035 M€
institutionala a capacitatii
institutional care sa permita
Bugetul local
de administrare locala prin
atragerea de fonduri si sa
PODCA
forme asociative si
gestioneze in conditii optime
parteneriale
investitiile realizate
5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect/ ob.
Operational

5.2.1. Educatie si
implicare civica

5.2.2. Societatea
Civila_Tasnad

5.2.3. Cetatenia
corporatista

Scop
Punct de informare si consiliere
publica – PICP (incinta Primaria
Tasnad) ;
Campanii de informare si educatie
civica pentru promovarea
voluntariatului si a implicarii
cetatenesti in identificarea si
solutionarea problemelor locale
Activarea societatii civile –
facilitarea implicarii civice prin
sustinerea accesului la resurse pe
baza de proiecte: Program de
finantare ONG (L.350/ 2005)
Dezvoltarea parteneriatului APL _
mediul de afaceri local pentru
aplicarea planurilor de dezvoltare
locala.

Valoare/ Sursa de
finantare vizata

Perioada prognozata de
implementare
„14

„15

„16

„17

„18

„19

Grad de maturitate
„20

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

138

1.4.2.

Complementaritatea Planului de Actiuni

In conditiile in care procesul de planificare regionala a fost finalizat in anul 2014, pe baza unei metodologii
cvasi_centralizate, conditionata de termenele stranse ale adoptarii parteneriatului de tara a Romaniei cu Uniunea
Europeana si de calendarul lansarii instrumentelor structurale de finantare europeana, prioritatile locale cuprinse in
Planul de Actiuni, trebuiau corelate cu, integrate in prioritatile identificate la nivele superioare de planificare –
zonale, judetene si regionale, nationale administrative (definite in POR) si/ sau sectoriale (definite in POS).
In aceasta situatie, scopul acestui subcapitol este sa vizualizeze pentru beneficiar relatia dintre proiectele prioritare
locale si prioritatile de nivel superior (complementaritatea prioritatilor), asigurand potrivirea actiunilor elaborate de
jos in sus (la nivel local - zonal) cu structurile si actiunile de sus in jos (national – regional – judetean).
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Obiectiv specific
Masura

Complementaritate cu strategii/zonale/judetene/regional/sectoriale/nationale:

Zona Metropolitana
Satu Mare (ZMSM) si
Judetean/regional
Sectorial/national/european
ADI APA CANAL Satu
Mare (ADISM)
1. Cresterea economica bazata pe dezvoltarea unei infrastructuri moderne/ inovative de afaceri, educatie profesionala si promovarea avantajelor competitive locale – resursele
si cadrul natural.
1.1.Dezvoltarea/ modernizarea accesului, utilitatilor si serviciilor support in zonele de expansiune – cooperare economica (inclusiv economia rurala)
Actiune/ proiect

GAL Sud-Vest Satu
Mare
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

11.1.1. Sosea de centura Tasnad
1.1.2. Drumul national DN 1F
1.1.3. Reabilitarea si modernizarea
drumului de acces la zona turistica
Strand Termal
1.1.4. Extindere si modernizare
drum Tasnad_Ratiu conectare
zona Marghita
1.1.5. Modernizarea accesului
dinspre periferie inspre centru
orasului – drumuri intra_urbane
1.1.6. Modernizare acces la
terenurile agricole – silvice
Drumuri agricole
1.1.7. Centrul de Afaceri
IMM_Support
1.1.8. Zona economica « NORD
VEST » :
a. Parc Industrial ;
b. Parc Tehnologic ;
c. Parc Logistic IMM
.1.9. Retea de comunicatii
regionala_BroadBand
1.1.10. Centrul de Eco_Dezvoltare
Locala « EcoBusiness »
pentru sustinerea zonei de
dezvoltare economica « EST »
1.1.11. Zona economica « Nord
Est » Parc stiintific – tehnologic :
incinta fostelor CAP/SMA.
1.1.12. Tasnad BI
1.1.13. Centru agro-comercial –
piata agroalimentara si artizanat

Complementaritate cu strategii/zonale/judetene/regional/sectoriale/nationale:
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Strategia teritoriului
GAL Sud – Vest
OB.1.6 Reabilitarea
drumurilor forestiere şi de
câmp

Zona Metropolitana
Satu Mare (ZMSM) si
ADI APA CANAL Satu
Mare (ADISM)

Strategia ZMSM Prioritatea 2.1.
Dezvoltarea unui sistem
de transport durabil şi
asigurarea accesului şi
integrării în reţelele de
transport majore de la
nivel european şi
internaţional
Prioritatea 3.1.
Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile integrate

Judetean/regional

Stratgie de dezvoltare a judetului Satu
Mare (SDJSM) 2013 – 2020
Obiectivul 1 Creșterea competitivității
economice în contextul poziției
strategice a județului, masura 1.1
Dezvoltarea industriei și atragerea de
investitori
Obiectivul 3 Creșterea calității vieții în
județul Satu Mare, masura 3.1
Îmbunătățirea mobilității și accesibilității
la nivel
Planul de Dezvoltare Regională NordVest (PDR NV) 2014-2020
Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii
economice a regiunii şi stimularea
cercetării şi inovării
Prioritatea 2: Creşterea accesibilităţii
regiunii, a mobilităţii locuitorilor,
mărfurilor şi a informaţiilor

Sectorial/national/european

Strategia Europa 2020 - Obiectiv
tematic OT 1. - Consolidarea
cercetării, a dezvoltării tehnologice
şi a inovării
OT.3 - Îmbunătăţirea
competitivităţii IMM-urilor, a
sectorului agricol şi a sectorului
pescuitului şi acvaculturii
OT 8. Promovarea ocupării
forţei de muncă şi sprijinirea
mobilităţii forţei de muncă
OT 7. Promovarea unor sisteme de
transport durabile şi eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor
reţelelor majore
OT 2. Îmbunătăţirea accesului la
tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor, a utilizării şi a
calităţii acestora
Planul de Dezvoltare a Romaniei
Prioritatea 1 – Creşterea
competitivităţii regionale,
stimularea cercetării şi inovării
Strategia nationala de
competitivitate 2013 – 2020 (SNC)
Prioritatea 3: Factori şi servicii
suport
Strategia nationala broadband2007 – 2015 –
OB Asigurarea accesului la
broadband

141

Obiectiv specific
Masura

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

Zona Metropolitana Satu
GAL Sud-Vest Satu
Actiune/ proiect
Mare (ZMSM) si ADI APA
Mare
CANAL Satu Mare (ADISM)
1.2.Dezvoltarea competivitatii profesionale a resurselor umane (forta de munca activa)

1.2.1. Integrarea Liceului
Tehnologic Tăşnad in proiecte
“e_Satu Mare_2007” Complementar
2.2.2
1.2.2. Centrul Local de
Perfectionare si Formare
Profesionala a Adultilor
complementar proiect 1.1.7
1.2.3. Infiintare si administrare baza
de date sistem e_jobs la nivelul
UAT Tasnad
.2.4. Centrul integrat de evaluare si
crestere a competitivitatii fortei de
munca local ape piata fortei de
munca prin programe specifice de
perfectionare, instruire, calificare si
recalificare

Strategia teritoriului
GAL Sud – Vest
OB. 1.6.
Îmbunătăţirea
managementului în
domeniul economic,
masura 1.1.1. Formare
profesională (training),
informare şi
difuzare de cunoştinţe

Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Strategia ZMSM Prioritatea
3.2. Promovarea ocupării şi
sprijinirea mobilităţii forţei de
muncă
Prioritatea 3.3. Îmbunătăţirea
accesului şi dezvoltarea
infrastructurii de educaţie şi
formare profesională, de
sănătate şi social

Judetean/regional

SDJSM 2014 – 2020
Ob. 3 Creșterea calității vieții în
județul Satu Mare, masura 3.3
Sprijinirea serviciilor publice de
sănătate, educație și siguranța
cetățeanului
PDR NV 2014-2020 P.3 –
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor
din regiune
M. 3.1. Investiţii în educaţie,
servicii sociale şi de sănătate şi în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
din aceste domenii
M. 3.2. Dezvoltarea capitalului
uman
M. 3.3. Promovarea incluziunii
sociale şi combaterea sărăciei în
zonele urbane şi rurale

Sectorial/national/european

Strategia Europa 2020 OT 8. Promovarea ocupării
forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de
muncă
OT 9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei
OT 10. Investiţiile în educaţie, competenţe şi
învăţare pe tot parcursul vieţii
Strategia Romaniei privind educatia si formarea
profesionala 2013 – 2020
D.3.3. Încurajarea și creșterea participării la învățarea
pe tot parcursul vieții, îmbunătăţirea abilităţilor şi
competenţelor forţei de muncă, şi îmbunătăţirea
relevanţei pentru piaţa muncii şi a calităţii sistemelor
de educaţie şi formare profesională
D. 3.4. Dezvoltarea infrastructurii de educație și
formare profesională

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Sectorial/national/european

1.3. Promovarea turismului ca avantaj competitiv local.
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Sectorial/national/european

SDJSM 2014 – 2020
Ob. 2 Dezvoltarea turismului
județean
M 2.2 Dezvoltarea de servicii
turistice și promovarea județului
PDR NV 2014-2020
1.3.1. Planificare spatiala zona
Ob 1: Creşterea competitivităţii
turistica Strand Termal
economice a regiunii şi stimularea
1.3.2. Satul de Vacanta – zona Ratiu
cercetării şi inovării, prioritatea
Strategia nationala in domeniul ecoturismului
1.3.3. Realizarea unui parc de
1.4. Dezvoltarea şi valorificarea
2009
distracţii adiacent bazei termale
potenţialului touristic
Ob. B.1. Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
Strategia teritoriului
„AQUAPARK”
specifice la nivelul destinaţiilor cu potenţial
GAL Sud – Vest
Strategia de marketing regional
1.3.4. Extindere spaţii verzi în
Ob. 2.3 Valorificarea
ecoturistic care să permită lărgirea gamei de
a judeţului Satu Mare 2013 –
„Zona de Agrement”
pădurilor prin
servicii oferite fără un impact negativ asupra
2020
1.3.5. Complex hotelier
extinderea
Ob. B. Ocuparea unei poziții în
mediului; B.1.1. Realizarea infrastructurii şi
Strategia ZMSM Prioritatea
multifunctional (business,
funcţionalităţii
3.4. Dezvoltarea durabilă a
clasamentul primelor 10 județe din facilităţilor de vizitare şi informare la nivelul
marketing, sportiv, de transit, etc)
acestora şi crearea unui turismului
România în funcție de numărul
destinaţiilor cu potenţial ecoturistic, B.1.2.
Complementar
centru de educaţie
sosirilor în unitățile de cazare
Valorificarea unor puncte de interes turistic la
proiectelor:1.1.11/12; 1.3.3.
ecologică, masura
turistice,
nivelul destinaţii lor cu potenţial ecoturistic
1.3.6. Aductiune apa termala
3.1.3. Încurajarea
Obs. B2. Promovarea serviciilor și Ob. B.2. Protejarea şi menţinerea arhitecturii
1.3.7. Reteaua locala de informare
activităţilor turistice
ofertei de cazare din judeţul Satu
tradiţionale şi limitarea procesului de urbanizare la
turistica
Mare pe paginile web a cel puțin 3 nivelul destinaţiilor cu potenţial ecoturistic.
1.3.8. Balneo_Velo_Turism Tasnad
dintre cele mai bine cotate agenții
1.3.9. Identitate si cunostere prin
internaționale de turism
marcaje si amenajare spatii verzi
Planului Local de Acţiune
recreative zona strand termal Tasnad
Mediu SM 2014
PM 09.3 - Construcţia/reabilitarea
/modernizarea spaţiilor de
agrement
PM 11.1 Ob. Spec: conservarea şi
extinderea spaţiilor verzi
1.4. Regenerare urbana adaptata specificului local, aspiratiilor si nevoilor comunitatii (dezvoltare spatiala & gestiunea spatiului public).
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

1.4.1. Modernizare strazi in zona str.
Petru Maior din orasul Tasnad
1.4.2. Izolare termica a locuintelor si
a unitatilor de interes public si social
1.4.3. Noi zone rezidentiale/
Constructie locuinte sociale

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.1. Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile
integrate
Prioritatea 3.6. Promovarea
incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei

SDJSM 2014 – 2020
Obiectivul 3 Creșterea calității
vieții în județul Satu Mare,
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014 – PM 11.2 Ob.
Spec: Reducerea impactului
emisiilor de poluanţi asupra
calităţii factorilor de mediu şi
sănătăţii populaţiei; Reabilitarea şi
asfaltarea străzilor în cartierele
periferice (reabilitarea tramei
stradale)
PDR NV 2014-2020 prioritatea
4.1. Promovarea eficienţei
energetice în sectorul public şi
privat

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 Obiectiv naţional:
Alinierea la performanţele medii ale UE privind
indicatorii energetici şi de schimbări climatice;
indeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu
acordurile internaţionale şi comunitare existente şi
implementarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.1 Îmbunătățirea mobilității și
accesibilității la nivel județean
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 11.2 Ob. Spec: Reducerea
impactului emisiilor de poluanţi
asupra calităţii factorilor de mediu
şi sănătăţii populaţiei; Reabilitarea
şi asfaltarea străzilor în cartierele
periferice (reabilitarea tramei
stradale)
PDR NV 2014-2020
2.1. Dezvoltarea unui sistem de
transport durabil şi sustenabil
4.1. Promovarea eficienţei
energetice în sectorul public şi
privat

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 Obiectiv naţional:
Alinierea la performanţele medii ale UE privind
indicatorii energetici şi de schimbări climatice;
indeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu
acordurile internaţionale şi comunitare existente şi
implementarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.

Sectorial/national/european

2.1.Modernizarea utilitatilor publice locale si asigurarea accesului egal al cetatenilor la acestea

2.1.1. Retea stradala Oras Tasnad,
inclusiv acces la strand Termal/zona
de agrement
2.1.2. Retea de iluminat
public/eficienta
2.1.3. Retea locala de furnizare a
energiei electrice
2.1.4. Reabilitarea/îmbunătăţirea
reţelei de drumuri in satele
apartinatoare orasului Tasnad
2.1.5 Constructie 2 sensuri giratorii
pe raza Orasului Tasnad

Ob 3.3. Creşterea
atractivităţii turistice a
zonei, 3.2.2.
Renovarea, dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rural

Strategia ZMSM
Prioritatea 2.1. Dezvoltarea
unui sistem de transport durabil
şi asigurarea accesului şi
integrării în reţelele de transport
majore de la nivel european şi
internaţional
Prioritatea 3.1. Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile
integrate
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Sectorial/national/european

2.2.Modernizarea infrastructurii si diversificarea serviciilor sociale (educatie, sanatate, asistenta sociala) furnizate cetatenilor

2.2.1. Centrul de Studii si Cercetare
Aplicative Bio – Eco – Tehno)
Complementar 3.2.4
2.2.2. Campus preuniversitar
Complementar 1.2.1
2.2.3. Constructia, reabilitarea,
modernizarea scolilor de pe raza
UAT Tasnad
Complementar 2.2.4. ; 2.9
2.2.4. Constructia, reabilitarea,
modernizarea gradinite
Complementar 2.2.3.a ; 2.9

Ob 4.3.
Îmbunătăţirea
serviciilor de bază,
masura 3.2.2.
Renovarea, dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rurale

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.3. Îmbunătăţirea
accesului şi dezvoltarea
infrastructurii de educaţie şi
formare profesională, de
sănătate şi social

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.3 Sprijinirea serviciilor
publice de sănătate, educație și
siguranța cetățeanului
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 11.1 Ob. Spec: conservarea
şi extinderea spaţiilor verzi;
Împrejmuirea curţii institutiilor
publice cu
arbori şi gard viu pentru reducerea
poluării
aerului generat de trafic şi a
zgomotului; Amenajare colţ verde
pentru susţinerea orelor
în aer liber
PDR NV 2014-2020
3.1. Investiţii în educaţie, servicii
sociale şi de sănătate şi în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
din aceste domenii

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 Obiectiv naţional:
Alinierea la performanţele medii ale UE privind
indicatorii energetici şi de schimbări climatice;
indeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu
acordurile internaţionale şi comunitare existente şi
implementarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.
Strategia Romaniei privind educatia si formarea
profesionala 2013 – 2020
D.A. 1 Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura
accesul la educația antepreșcolare și a serviciilor de
îngrijire copii în cadrul tuturor comunităţilor;
D.A . 4 Modernizarea și dezvoltarea educației și
formării profesionale prin intermediul
infrastructurilor și resurselor educaționale
îmbunătăţite (incluzând resurse TIC, laboratoare,
ateliere, ferme de practică pentru şcolile agricole)
accesibile tuturor;

Program “Sanatatea – 2020”
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

2.2.5. Reabilitarea serviciului
medical ambulatoriu
2.2.6. Centrul de Sanatate si
Refacere (SPA)/baza tratament
2.2.7. Campanii de promovare a
sănătăţii şi igienei în Comunitatile
de romi
2.2.8 Crearea servicilor 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;

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob 4.3.
Îmbunătăţirea
serviciilor de bază,
masura 3.2.2.
Renovarea, dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rurale

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.3. Îmbunătăţirea
accesului şi dezvoltarea
infrastructurii de educaţie şi
formare profesională, de
sănătate şi social

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.3 Sprijinirea serviciilor
publice de sănătate, educație și
siguranța cetățeanului
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 03.1: Ob. Spec Evaluarea
stării de sănătate a populaţiei în
funcţie de calitatea factorilor de
mediu
PDR NV 2014-2020
3.1. Investiţii în educaţie, servicii
sociale şi de sănătate şi în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
din aceste domenii

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.3. Îmbunătăţirea
accesului şi dezvoltarea
infrastructurii de educaţie şi
formare profesională, de
sănătate şi social
Prioritatea 3.6. Promovarea
incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.4 Creșterea performanței
serviciilor de asistență socială și
protecția copilului
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 08.3: Ob. Spec I: Reabilitarea
și construirea/extinderea
sistemelor de colectare ape uzate
pentru aglomerările umane cu mai
mult de 10.000 l.e.
PDR NV 2014-2020
3.1. Investiţii în educaţie, servicii
sociale şi de sănătate şi în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
din aceste domenii

Sectorial/national/european
Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea unor
parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al stării
de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor
medicale din celelalte state membre ale UE;
integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în
toate politicile publice ale României.
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020
OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării
sănătății in reducerea poverii bolii in populaţie in
domeniile prioritare
OS 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă
comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în
principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor
vulnerabile, inclusiv Roma
OS 4.2: Cresterea eficacităţii şi diversificarea
serviciilor în asistenţa medicală primară

Program “Asistenta Sociala - 2020”

2.2.9. Reabilitare centru social:
centru social, sediul stare civila
2.2.10 Depistarea unui
amplasament si elaborare studiu de
fezabilitate pentru finanţare
construcţie de locuinţe sociale de
tranzit

Ob 4.3.
Îmbunătăţirea
serviciilor de bază,
masura 3.2.2.
Renovarea, dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rurale

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăţi
bazate pe incluziunea socială
prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii
şi în interiorul lor şi asigurarea
creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a
bunăstării individuale durabile.
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Sectorial/national/european

Program “Sport - 2020”
Ob 4.3.
Îmbunătăţirea
serviciilor de bază,
masura 3.2.2.
Renovarea, dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia şi
populaţia rurală şi
punerea în valoare a
moştenirii rurale
3.1. Reabilitarea ecologica a siturilor poluate prin valorificarea acestora din zona Tasnad
2.2.11. Reabilitare zona
« Stadion » - Centrul de sport si
agrement pentru tineret
2.2.9. Noi Sali de Sport (de
cartier)2.2.10. Euro Complex
Sportiv
2.2.11. Modernizare, reabilitare
bazelor sportive a instutiilor de
invatamant

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.3 Sprijinirea serviciilor
publice din sănătate, educație,
sport, siguranța cetățeanului și
cultură
PDR NV 2014-2020
3.1. Investiţii în educaţie, servicii
sociale şi de sănătate şi în
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
din aceste domenii

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăţi
bazate pe incluziunea socială
prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii
şi în interiorul lor şi asigurarea
creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a
bunăstării individuale durabile
Planul strategic al Ministerului Tineretului şi
Sportului pentru perioada 2013 – 2020
DIRECTIA 1 dezvoltarea infrastructurii sportive
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

3.1.1. EcoZone Cehal
3.1.2. Amenajarea parc "Dealul
Pisicii

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob 2. Protecţia
mediului şi
valorificarea
resurselor
naturale

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.7. Protejarea şi
conservarea mediului natural

Judetean/regional
SDJSM 2014 – 2020
DA 3.5 Prezervarea și
valorificarea mediului natural,
inclusiv a resurselor de energie
regenerabilă
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 10.1: Reconstrucţia ecologică
a zonelor afectate; Stabilirea
parcelelor de teren
neproductiv cu precizarea
numărului de parcelă şi a
suprafeţei acesteia, urmând ca în
aceste parcele să fie depozitat şi
nivelat la suprafaţă stratul fertil
recuperat
PDR NV 2014-2020
Prioritatea 4: protecţia mediului
natural şi antropic, utilizarea
eficientă a resurselor şi reducerea
emisiilor poluante. OT6. Protecţia
mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor

Sectorial/national/european

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Obiectiv naţional: Creşterea dinamismului
economic al zonelor rurale din România în condiţiile
menţinerii echilibrului social prin dezvoltarea
durabilă a agriculturii, silviculturii şi pescuitului,
inclusiv a industriilor procesatoare aferente pentru
satisfacerea optimă a nevoilor de hrană ale populaţiei
şi pentru asigurarea conservării şi îmbunătăţirii
resurselor naturale.

3.2. Conservarea si protectia mediului – promovata si aplicata ca valoare comunitara
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

3.2.1. Protectia si managementul
durabil al potentialului natural
local (biodiversitate, arii protejate)
Complementar proiectului 1.1.10.
3.2.2. Educatia ecologica a
comunitatii
3.2.3. Spatii verzi/Reabilitarea
parcurilor din zona centrală a
oraşului
3.2.4. Reabilitarea barajelor celor
două lacuri de acumulare
Complementar 2.2.1.
3.2.5. Valorificarea surselor
alternative de energie existente pe
plan local prin implementarea
sistemului de reinjectare a apei
termale uzate

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob 2. Protecţia
mediului şi
valorificarea
resurselor
naturale

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Strategia ZMSM
Prioritatea 1.3. Creşterea
competitivităţii economiei
regionale prin sprijinirea
tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon, care
utilizează eficient resursele şi
are în vedere schimbările
climatice
Prioritatea 3.7. Protejarea şi
conservarea mediului natural

Judetean/regional

Sectorial/national/european

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.5 Prezervarea și
valorificarea mediului natural,
inclusiv a resurselor de energie
regenerabilă
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 01.5 – Ob spec. Protecţia,
conservarea şi refacerea
diversităţii biologice terestre şi
acvatice
PM 05.2 – Ob spec. Crearea de
facilități pentru derularea unor
proiecte de promovare a creșterii
eficienței energetice și a utilizării
unor surse neconvenționale de
energie
PM 06.1- Ob Creșterea gradului
de conștientizare, informare și
educație ecologică,
PM 11.1- Ob spec.: conservarea şi
extinderea spaţiilor verzi,
PDR NV 2014-2020
Prioritatea 4: protecţia mediului
natural şi antropic, utilizarea
eficientă a resurselor şi reducerea
emisiilor poluante. OT6. Protecţia
mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030
Obiectiv naţional: Creşterea dinamismului
economic al zonelor rurale din România în condiţiile
menţinerii echilibrului social prin dezvoltarea
durabilă a agriculturii, silviculturii şi pescuitului,
inclusiv a industriilor procesatoare aferente pentru
satisfacerea optimă a nevoilor de hrană ale populaţiei
şi pentru asigurarea conservării şi îmbunătăţirii
resurselor naturale.
Strategia nationala de management al riscului la
inundatii pe termen mediu si lung 2010 - 2030
Masura M – Imbunatatirea controlului viiturilor
natural, Masura N – Imbunatatirea managmentului
debitelor si cursurilor de apa, Masura O – intarirea
capacitatii de aprare impotriva inundatiilor, Masura
R – reducerea vulnerabilitatii a infrastructurii de
mediu
Strategia energetică a României 2007 – 2020
Masura 6.2.2. Imbunatatirea eficientei energetice si
promovarea surselor regenerabile
de energie

3.3. Aplicarea performanta a managementului integrat de mediu.
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

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

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob 3. Creşterea
calităţii vieţii în zonele
rurale prin
diversificarea
economiei locale şi
sprijinirea
întreprinzătorilor

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Judetean/regional

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.6. Promovarea
incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei.
Prioritatea 3.7. Protejarea şi
conservarea mediului natural

SDJSM 2014 – 2020
DA 3.2 Dezvoltarea de servicii de
utilități publice
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 08.3– Ob spec. II:
Reabilitarea și
construirea/extinderea sistemelor
de colectare ape uzate pentru
aglomerările umane cu 2000 si
10000 l.e
PM 08.5 – Ob spec II Reabilitarea
si construirea/extinderea
sistemelor de epurare ape uzate
pentru aglomerările umane cu mai
mult de 10.000 l.e.
PM 08.6 – Ob spec I Reabilitarea
și construirea/ extinderea
infrastructurii de alimentare cu apă
din mediul urban
PM 04.3 - Ob spec Colectarea
selectivă a deşeurilor în mediile
urban şi rural
PDR NV 2014-2020
Masura 4.5 Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în
sectoarele apă şi deşeuri

Sectorial/national/european

Strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor
publice de Alimentare cu apă şi canalizare
“ România 2025 ”
Ob 4.2. Extinderea sistemelor centralizate de
alimentare cu apa şi canalizare şi creşterea gradului
de acces al populaţiei la aceste servicii

4.1. Reabilitarea si valorificarea socio – economica a patrimoniului cultural material
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

4.1.1. Reabilitarea centrului
istoric al orasului
4.1.2. Muzeului Civilizatiei
Complementar proiectelor 1.1.11/12
– 11; 1.3.5/6.; si 3.2.4.
4.1.3. Mestesuguri traditionale
4.1.4 Constructie Teatru de Vara in
zona de agreement

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob. 4.2 Renovarea
clădirilor neutilizate şi
redestinarea acestora în
scopul educaţional şi
cultural

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.4. Dezvoltarea
durabilă a turismului

Judetean/regional

Sectorial/national/european

SDJSM 2014 – 2020
DA 2.1 Reabilitarea patrimoniului
construit județean
DA 2.3 Investiții în infrastructura
rutieră privind circuitele turistice
locale
PDR NV 2014-2020
Masura 4.6 Dezvoltarea
sustenabilă a patrimoniului
cultural şi construit

Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 20142020
Ob spec. Susținerea cu prioritate la nivel central a
reabilitarii monumentelor de patrimoniu de categoria
A , iar a monumentelor de categoria B de către
autoritățile locale
Ob spec. Promovarea includerii monumentelor
istorice în circuitul turistic și stimularea
turismului cultural
Ob spec. Promovarea utilizării monumentelor de
patrimoniu pentru alte activitati artistice sau
evenimente culturale ori non-culturale
Ob spec Realizarea unui program intersectorial de
creare și dezvoltare a capacităților antreprenoriale, a
unor modele de afaceri adaptate în scopul dezvoltării
conomice a comunităților, de stabilizare a populației
ocupate în domeniul meşteşugăresc, pentru scăderea
procentului populaţiei din mediul rural aflată în
pragul sărăciei sau sub acest prag

4.2.Reconsiderarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial (traditiile si obiceiurile locale).
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

4.2.1. Agenda Culturala Locala
4.2.2. Mostenire Vie
4.2.3. Punct de informare de tip
@_chiosc, in vederea asigurarii
facilitatii la informatii a turistilor
4.2.4. Valorificarea potentialului
cultural imaterial si agro_turistic al
regiunii GAL de Sud Vest

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Ob. 4.2 Renovarea
clădirilor neutilizate şi
redestinarea acestora în
scopul educaţional şi
cultural

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.4. Dezvoltarea
durabilă a turismului

Judetean/regional

Sectorial/national/european

SDJSM 2014 – 2020
DA 2.1 Reabilitarea patrimoniului
construit județean
DA 2.3 Investiții în infrastructura
rutieră privind circuitele turistice
locale
Planului Local de Acţiune
Mediu SM 2014
PM 09.2 - Ob spec Promovarea
valorilor naturale, culturale şi
istorice din judeţul Satu Mare
PDR NV 2014-2020
Masura 4.6 Dezvoltarea
sustenabilă a patrimoniului
cultural şi construit

Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 20142020
Ob spec. Susținerea cu prioritate la nivel central a
reabilitarii monumentelor de patrimoniu de categoria
A , iar a monumentelor de categoria B de către
autoritățile locale
Ob spec. Promovarea includerii monumentelor
istorice în circuitul turistic și stimularea
turismului cultural
Ob spec. Promovarea utilizării monumentelor de
patrimoniu pentru alte activitati artistice sau
evenimente culturale ori non-culturale
Ob spec Realizarea unui program intersectorial de
creare și dezvoltare a capacităților antreprenoriale, a
unor modele de afaceri adaptate în scopul dezvoltării
conomice a comunităților, de stabilizare a populației
ocupate în domeniul meşteşugăresc, pentru scăderea
procentului populaţiei din mediul rural aflată în
pragul sărăciei sau sub acest prag

SDJSM 2014 – 2020
DA 2.1 Reabilitarea patrimoniului
construit județean
PDR NV 2014-2020
Masura 4.6 Dezvoltarea
sustenabilă a patrimoniului
cultural şi construit

Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 20142020
Ob spec Realizarea unui program intersectorial de
creare și dezvoltare a capacităților antreprenoriale, a
unor modele de afaceri adaptate în scopul dezvoltării
conomice a comunităților, de stabilizare a populației
ocupate în domeniul meşteşugăresc, pentru scăderea
procentului populaţiei din mediul rural aflată în
pragul sărăciei sau sub acest prag

4.3.Dezvoltarea vietii culturale comunitare

4.3.1. Centre Culturale Comunitare

Ob. 4.2 Renovarea
clădirilor neutilizate şi
redestinarea acestora în
scopul educaţional şi
cultural

Strategia ZMSM
Prioritatea 3.4. Dezvoltarea
durabilă a turismului

5.1. Cresterea capacitatii administrative locale
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Obiectiv specific
Masura
Actiune/ proiect

Complementaritate strategii/ programe zonale/ judetene/ regional/ nationale :
GAL Sud-Vest Satu
Mare

Zona Metropolitana Satu
Mare (ZMSM) si ADI APA
CANAL Satu Mare (ADISM)

5.1.1. Reactualizarea Strategiei de
informatizare a administraţiei
Ob. 5. Îmbunătăţirea
publice locale
.1.2. Sistemul Public Informatic
guvernanţei locale
prin încurajarea
Prioritatea 4.1. Întărirea
Integrat (SPII)
5.1.3. Cooperare zonala
iniţiativelor locale
capacităţii administrative şi
5.1.4. Cooperare internationala
şi implementarea
sprijinirea bunei guvernări
strategiei de
« orase infratite»
5.1.5 Dezvoltare institutionala a
dezvoltare locală
capacitatii de administrare locala
prin forme asociative si parteneriale
5.2. Dezvoltarea vietii asociative si cresterea implicarii civice locale
Prioritatea 4.2. Consolidarea
capacităţilor părţilor interesate
(parteneri sociali şi organizaţii
5.2.1. Educatie si implicare civica
neguvernamentale, inclusiv
5.2.2. Societatea Civila_Tasnad
pacte teritoriale) care îşi
5.2.3. Cetatenia corporatista
desfăşoară activitatea în
domeniul ocupării forţei de
muncă, al educaţiei, sănătăţii şi
al politicilor sociale

Judetean/regional

SDJSM 2014 – 2020
DA 4.1 Creșterea eficienței și
calității actului administrativ
PDR NV 2014-2020
Masura 4.6 Dezvoltarea
sustenabilă a patrimoniului
cultural şi construit

SDJSM 2014 – 2020
DA 4.3 Îmbunătățirea capacității
de planificare strategică
PDR NV 2014-2020 Prioritatea 3
- Creşterea
calităţii vieţii locuitorilor din
regiune, 3.4. Dezvoltarea
capacităţii administrative regionale

Sectorial/national/european

Strategia Europa 2020
OT 11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi
asigurarea unei administraţii publice eficiente
Strategia pentru consolidarea administrației
publice 2014-2020
Ob spec. II.1.6. Dezvoltarea capacității societății
civile și mediului academic de a susține și promova
reforma administrației publice

Strategia Europa 2020
OT 11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi
asigurarea unei administraţii publice eficiente
Strategia pentru consolidarea administrației
publice 2014-2020
Obiectiv specific II.1: Creșterea coerenței,
eficienței, predictibilității și transparenței procesului
decizional în administrația publică
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Aranjamente administrative pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă locală
Aspecte generale
După elaborarea strategiei și planurilor de acțiuni, urmează momentul și intenția
implementării acțiunilor. Este foarte important, deja, în aceasta fază a dezvoltării unei strategii și a
unui plan de acțiuni, să se decidă modurile de implementare ale acestora.
Mai exact, următoarele teme trebuie discutate și luate decizii pe termen scurt:
- Diseminarea și promovarea strategiei și a planului de acțiuni în comunitate și în relația cu
potențialii parteneri externi;
- Aranjamente instituționale (crearea structurilor de management/alocarea, delegarea
împuternicirea membrilor cu sarcini) pentru implementarea actuală a planurilor de acțiuni;
- Crearea unui sistem și asigurarea funcționalității unui proces local de monitorizare a
implementării planurilor de acțiuni.
În vederea implementării acțiunilor este posibilă nevoia luării unui numar de măsuri
organizaționale - administrative cât și de creștere a capacității instituționale și a parteneriatelor
public - private. Această secțiune dorește să atragă atenția asupra unor probleme și să ofere
recomandări în ceea ce privește aranjamentele și măsurile.
Dezvoltarea de strategii și de planuri de acțiuni, cât și implementarea acestora, reprezintă un
exercițiu comun al instituțiilor și persoanelor responsabile. Oferă o imagine generală asupra
importanței potențialilor parteneri implicați și respectiv a rolurilor și intereselor acestora.
La nivel zonal și județean, administrația trebuie să aibă responsabilitatea cunoașterii,
asumării și susținerii aplicării strategiilor locale și cumularea nevoilor comune în priorități de
acțiuni județene. De asemenea, nivelul zonal și județean trebuie să își asume resposabilitatea
reprezentării comunităților locale, cât și susținerea acestora în ceea ce privește implementarea
strategiilor și acțiunilor locale.
Diseminare și promovare
Diseminarea și promovarea acoperă lobby-ul pentru susținerea politică, tehnică și financiară
necesară implementării planurilor de acțiuni. Acest lobby trebuie să existe la toate nivelurile, în
cadrul comunităților, pentru a mobiliza resursele până la nivelurile internaționale.
Pe plan local
Relațiile directe comunitare, legătura cu cetățenii va rămâne principala provocare a
structurilor politice (Consiliul Local) și administrative (Primaria) locale. Modul de elaborare a
politicilor de dezvoltare locală va asigura implicarea sau non-implicarea cetățenilor în proces.
Există mai multe metode de dezvoltare comunitară care pot asigura diseminarea și
promovarea planurilor de dezvoltare în comunitate. Cele mai des și informal aplicate sunt metodele
directe: a informații personale sub forma interviurilor semistructurate sau a adunărilor ad_hoc.
Aceste metode se aplică spontan, în mod natural de către reprezentanții autorității locale. Cel mai
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important element al acestor metode este schimbarea centrului atenției în cadrul discuțiilor dinspre
funcționar, reprezentant public către cetățean.
Alte metode aplicate chiar pe parcursul procesului de planificare locală au fost metodele
focus_grupurilor, atelierelor (workshops) și a seminariilor aplicate în general pentru analiză vs
diseminarea informațiilor specifice unui grup social sau profesional.
Cea mai generoasă metodă, a întâlnirilor, dezbaterilor publice este utilizată pentru
consultarea/ diseminarea informațiilor publice de interes general.
Centrul de Informare și Consiliere pentru Cetățeni este un instrument a cărui eficiență a fost
experimentată cu suscces de către administrația municipiului învecinat. Din acest motiv, înființarea
unui astfel de instrument de informare, diseminare publică reprezintă, pe lângă punctul de informare
din incinta Primăriei, acțiuni/ proiecte prioritare de dezvoltare instituțional a administrației publice
locale.
Pe plan extern
Diseminarea și promovarea strategiilor și planurilor de acțiuni trebuie, ca o consecintă a
resposabilității comune și implicării multidisciplinare, să urmărească mai multe agenții/ instituții
sau mai multe canale. Este recomandată abordarea pe mai multe direcții, mai exact prin cel puțin
patru canale:
- În cadrul comunităților, mai ales de către Consiliile Locale ca organism politic și Primării ca
organism administrativ;
- Structuri asociative intercomunitare de interes general (ex: Sistemul Urban Zona Metropolitană
Satu Mare) sau sectorial (ex: Asociația GAL Satu Mare sud vest și Asociaţia de Cooperare şi
de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad - atenuare impacturi restructurare industrial – turism);
- Consiliul Județean Satu Mare, ca cel mai înalt for politic administrativ la nivel județean și
Instituția Prefectului de Satu Mare ca și exponent guvernamental și coordonator al instituțiilor
publice sectoriale decentralizate;
- Agențiile, institutiile publice “tehnice”.
Strategiile și planurile de acțiuni sunt un instrument esențial în procesul de coordonare. Din
acest motiv, strategia la nivel județean, cât și strategiile locale, alături de totalitatea planurilor de
acțiuni, trebuie distribuite și accesate de o audiență largă. Este planificată distribuirea documentelor
și prezentarea acestora în seminarii și alte întâlniri, cât și disponibilitatea lor pe Internet.
Aranjamente instituționale pentru implementare
Pentru implementarea planurilor de acțiuni, câteva modele simple pot servi ca punct de
pornire pentru desemnarea aranjamentelor instituționale/organizaționale.
Agenție de implementare.
Tipic, o asemenea agenție are un mandat bine stabilit de a asigura managementul și de a
superviza implementarea unui plan de acțiuni. De asemenea, în mod curent, are o identitate
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legală/juridică, un sistem separat de contabilitate, o conducere reprezentativă, responsabilă cu
supervizarea, în timp ce sarcinile sunt implementate de personalul profesional și administrativ. O
astfel de agenție 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 și
activități pe termen mediu și lung; este puțin supradimensionată pentru programele și activitățile pe
termen scurt.
Implementarea prin organizațiile/ instituțiile existente.
În principiu, aceasta reprezintă statutarea organizațional/ instituțional a sarcinilor de
dezvoltare locală ca “activitate normală” a unor instituții/ organizații sau departamente în cadrul
acestora. Organizațiile existente – guvernamentale sau neguvernamentale – sunt desemnate sau își
îndeplinesc “bucățica/ sarcina” în cadrul planului de acțiuni (pe termen scurt) sau a obiectivelor
specifice (pe termen mediu și lung).
Avantajul acestei organizări este lipsa structurilor paralele. Dezavantajul este deseori că
organizațiile nu au capabilitatea îndeplinirii unor sarcini importante și coordonarea cu alte agenții se
poate dovedi a fi dificilă. Modelul poate fi nepotrivit, în special în cazul în care aceste organizații
trebuie să îndeplinească sarcini noi sau trebuie să își schimbe sistemele sau procedurile. O agenție
dedicată sau o organizație din domeniul proiectelor sau cu o structură organizațională de tip proiect
ar fi mai potrivită în aceste condiții.
Implementare prin UIP (Unitate de Implementare a Proiectului)
Acesta este un model deseori folosit de Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Această
unitate își dezvoltă mandatul de obicei din cadrul unui departament principal din administrația
publică. Câteodată, alte departamente sau alți actori pot să participe într-un comitet de conducere.
Avantajul este o organizație și un sistem de contabilitate dedicat; dezavantajul este apariția unei
structuri paralele.
Consorțiul Comunitar
Acest model denumit generic, “Consorțiul”, reprezintă structuri comunitare participative
prin reprezentare a tuturor factorilor interesați în procesul dezvoltării la nivel local împreună cu
partenerii externi. “Consorțiului” îi revin sarcini suplimentare: nu doar pregatirea planului, ci și
implementarea acestuia. Consorțiul poate dobândi o identitate separată, astfel devenind o agenție
descrisă la punctul (a) sau poate acționa ca un comitet de conducere pentru un cadru organizațional
similar cu cele descrise în cadrul punctelor (b) sau (c).
Organigrama unei astfel de structuri comunitare este prezentată în figura de mai jos, având
funcții atât de planificare, cât și de implementare, asigurând efectul sinergic al responsabilității
politice la nivel strategic (abordare de sus in jos), cu capacitatea de coordonare, asistență tehnică și
financiară (nivel tactic) și întâmpinarea nevoilor cetățenilor, a altor factori interesați și implicarea
acestora la nivel operațional, de acțiune (abordarea de jos în sus):
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Se proconizează că acțiunile descrise în Planul de Acțiuni să fie finanțate din diferite surse
(de ex. nivelul județean, nivelul național, donori bilaterali sau internaționali). Trebuie evitată
situația în care fiecare sursă de fonduri necesită propria structură și propriul sistem de contabilitate.
Din acest motiv, se recomandă înființarea unei structuri de implementare care se poate ocupa de
diferitele surse de finanțare printr-un singur sistem de management financiar. Din această
perspectivă, o agenție dedicată și preferabil cu un buget de funcționare asigurat (basket funding) ar
fi o alegere bună.

Monitorizare și evaluare
Monitorizarea evoluției implementării strategiei și a planurilor de acțiuni este în principiu o
practică formală, puțin cunoscută și asumată în mediul instituțional public. Pe de altă parte, această
sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare și raportare) și o
pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potențialele surse de
colectare/ producere a acestora).
În consecință, una dintre alternativele cele mai convenabile administrației publice locale este
să faciliteze crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a dezvoltării locale prin:
- identificarea fiecărui potențial partener sursa pentru furnizarea de indicatori: departamente
interne, parteneri locali (ex. societate civila pentru aplicarea metodelor calitative de monitrizare
– chestionare, interviuri, etc) si/ sau externi: publici (ex: agentii publice) sau privati (ex.
Camera de Comert si Industrie, ONG profesioniste, etc);
- stabilirea domeniului, competențelor și a nivelului de responsabilitate pentru fiecare dintre
aceștia;
- crearea unui cadru de colaborare pentru asigurarea fluenței informației.
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Pregătirea rapoartelor de monitorizare poate fi făcută printr-o funcție tehnică sau de
secretariat. În continuare, diferitele organisme politice și tehnice responsabile trebuie ca periodic –
de ex., de 2 ori pe an – să își ”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 oraşului11
I.

Indicatori generali

Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Suprafaţă totală (ha)

Fişa localităţii / Anuarul
Statistic Judeţean Fişa localităţii / Anuarul
Statistic Judeţean
Fişa localităţii / Anuarul
Statistic Judeţean Fişa localităţii / Anuarul
Statistic Judeţean
Fişa localităţii / Anuarul
Statistic Judeţean -

Suprafaţă intravilană a
municipiului / oraşului (ha)
Suprafaţă locuibilă (total mp)
Populatia totala
Locuinţe terminate (furnizează
un input privind gradul de
investiţii noi – expansiune a
localităţii)
PIB pe cap de locuitor

II.

Sursa / document

Prelucrarea datelor din
INS, Anuarul Statistic al
României

Sursa /
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică

Indicatori privind infrastructura de transport, accesibilitatea si trafic urban

An

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

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

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

Nr.
pasageri
transp
aerian

Aeroport

An „n”

Aeroportul
Satu Mare

...
An
„n+4”

Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Sursa / document

Km străzi orăşeneşti

Fişa localităţii

Km străzi orăşenesti
modernizate
Numărul mediu pasagerilor pe
an – aeroportul cel mai
apropriat
Numărul de curse zilnice –
aeroportul cel mai apropriat

Fişa localităţii
Rapoarte ale organizaţiei
Rapoarte ale organizaţiei

Sursa /
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Regia autonomă
Aeroportului x
Regia autonomă
Aeroportului x

11

Prelucrare dupa Anexa 2/ “Indicatori de caracterizare a orasului” din documentul: “Strategia de Dezvoltare Durabila a
Municipiului Baia Mare” (2009)/ www.baiamarecity.ro .
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Indicator

An „n”

An „n+4”

...

Sursa / document

Numărul de maşini înregistrate

Rapoarte ale organizaţiei

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 /
Organizaţia
Politia română –
secţia judeţeană –
rutieră
Politia română –
secţia judeţeană –
rutieră
Direcţia Judeţeană
de Statistică
Regia Autonomă
Transport Public
Regia Autonomă
Transport Public
Regia Autonomă
Transport Public

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

Indicatori privind infrastructura comunicationala

Convorbiri telefonice (mii minute)*
În reţeaua
proprie interurbane

An

În reţeaua
proprie locale

Internaţionale

Fix Mobil

Fix - Fix

Trafic de
acces
internet*

Număr total de
conexiuni - la
sfârşitul
anului/1000 de
locuitori

An „n”
...
An „n+4”

* Accesul public prin dial-up şi ISDN - Sursa: Rapoarte organizationale/ furnizori servicii telefonie / internet.

IV.

Indicatori privind infrastructura de mediu si calitatea mediului
Sursa / document

Sursa / Organizaţia

Hectare de spatii verzi / 1000
de locuitori

Planul Local de Actiune
pentru Mediu (PLAM)

Hectare zone protejate
(teritoriul extravilan)

PLAM

Reţea de distribuţie a apei
potabile (km)

PLAM

% populatia deservita cu retea
de distributie a apei potabile

PLAM

Rata de conectare a
gospodăriilor (%)
Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei potabile
(mc/zi)
Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor-total
(mii mc)

PLAM

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Judeţeană
(APM) - Direcţia de
gestionarea urbanistică
din cadrul Primăriei
APM - Direcţia de
gestionarea urbanistică
din cadrul Primăriei
APM - Direcţia de
gestionarea urbanistică
din cadrul Primăriei
APM - Direcţia de
gestionarea urbanistică
din cadrul Primăriei
APM

Indicator

An „n”

...

An
„n+4”

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

APM – Operatorul de
distribuire a apei potabile
din zona
Direcţia Judeţeană de
Statistică
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Sursa / document

Sursa / Organizaţia

Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor-uz
casnic (mii mc)
Reţea de canalizare a apelor
uzate (km)

Fişa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Planul Local de Actiune
pentru Mediu (PLAM) -

APM

% populatia deservita cu retea
de canalizare/ sau
Rata de locuinţe racordate (%)
Lungimea simplă a conductelor
de distributie a gazelor naturale
(km)
Gaze naturale distribuite total
(mii mc)
Gaze naturale distribuite – uz
casnic ( mii mc)
Numărul depozitelor de deşeuri
ecologice

Planul Local de Actiune
pentru Mediu (PLAM) -

APM

Fisa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Fisa localitatii

INS

Fisa localitatii

INS
APM - Operatorul
economic de salubrizare

valori medii anuale înregistrate
(µg/mc)

Planul de gestionare a
Deşeurilor – Rapoarte
ale organizaţiei
Planul de gestionare a
Deşeurilor – Rapoarte
ale organizaţiei
Planul Local de Actiune
pentru Mediu (PLAM)

valori medii anuale înregistrate
(ppm, in zona poluatorului)

Planul Local de Actiune
pentru Mediu (PLAM)

APM

Indicator

An „n”

An
„n+4”

...

Kg deşeuri culese / locuitor / an

APM - Operatorul
economic de salubrizare
APM

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

Indicatori generali de dezvoltare a mediului de afaceri

Indicator
Numărul unităţilor active, pe
domenii economice şi mărime:
Cifra de afaceri a unităţilor
active, pe domenii economice şi
mărime
Investiţii ale unităţilor active, pe
domenii de activitate şi mărime
Numărul parcurilor industriale
Numărul întreprinderilor cu
capital străin

An „n”

...

An „n+4”

Sursa /
document
Anuarul Statistic
Judeţean
Anuarul Statistic
Judeţean

Sursa / Organizaţia

Anuarul Statistic
Judeţean
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică
Primăria – direcţia de
urbanism
Registrul comerţului

Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică

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

Indicator

...

Total unităţi de cazare - nr
Locuri în unităţi de cazare - nr

Sosiri (mii)
Înnoptări (mii)
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică

VII.

An
„n+4”

Sursa /
document
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean
Anuarul
Statistic
Judeţean

Sursa /
Organizaţia
Direcţia Judeţeană
de Statistică
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 „n+4”

Sursa /
document
Rapoarte ale
organizaţiei

Indemnizaţi (%)

Rapoarte ale
organizaţiei

Rata şomajului

Rapoarte ale
organizaţiei

Rata accidentelor de muncă

‰

Numărul mediu de salariati, din
care:
În sectorul agriculturii

Rapoarte ale
organizaţiei
Fisa localităţii Fisa localităţii -

În sectorul industriei

Fisa localităţii -

În sectorul constructiilor

Fisa localităţii -

În sectorul serviciilor*

Fisa localităţii -

Ponderea salariaţilor din
agricultura (%)
Ponderea salariaţilor din
industria (%)
Ponderea salariaţilor din
construcţii (%)
Ponderea salariaţilor din servicii
* (%)

Calcule din fişa
localităţii
Calcule din fişa
localităţii
Calcule din fişa
localităţii
Calcule din fişa
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
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
…
…
…
…

*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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Nota: AJOFM poate să furnizeze date detaliate privind şomerii pe grupe de vârstă şi pregătire
profesională, precum şi numărul şomerilor care au participat la cursuri de formare profesională,
pe categorii de cursuri şi domenii de formare, pe străzi ale oraşului. Sectorul serviciilor nu este
tratat ca şi sector unitary, ci pe sub-sectoarele componente (ex. Transport şi poştă, Activ.
financiare, bancare şi de asigurări, Administraţie publică, Învăţământ, Sănătate şi asistenţă
socială, etc.).
Datorita faptului că Direcţiile de Statistică nu raportează mereu toate componentele serviciilor, în
vederea realizării unei comparatii cu alte oraşe, este de preferat să se detalieze mereu ce include
acest macro-sector.
O sursa alternativă / în plus pentru datele privind ocuparea forţei de muncă este Inspectoratul
Teritorial al Muncii, care ţine în evidenţă persoanele angajate cu contract de muncă, precum şi
organizaţiile care rezultă ca fiind angajatori ai forţei de muncă. ITM ţine şi evidenţa posturilor
vacante.
VIII. Indicatori privind populaţia şi caracteristicile sociale
Indicator
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
0 şi 14 ani (nr persoane)
Populatia cu vârsta cuprinsă între
15 si 24 de ani (nr persoane)
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
25 şi 59 de ani (nr persoane)
Populaţia cu vârsta cuprinsă între
15 şi 49 de ani (nr. pers.)
Populaţia în vârstă de muncă 1564 de ani (nr persoane)
Populaţia de peste 60 de ani
(nr persoane)
Populaţia de peste 65 de ani
(nr persoane)
Schimbare de domiciliu (sold)
(nr persoane)

An „n”

...

An „n+4”

Sursa /
document

Sursa / Organizaţia
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria
Primăria

Fişă localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Schimbare de reşedinţă (sold) (nr
persoane)

Fişă localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rata dependenţei demografice
(%)

Născuţi vii/1000 de locuitori

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

Decese/1000 de locuitori

Fişă localităţii

Născuţi morţi la 1000 de născuţi
(vii+morţi)
Decese la o vîrstă sub 1 an la
1000 de născuţi vii
Sporul natural

Fişă localităţii

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

Rapoarte ale
organizaţiei

Fişă localităţii
Fişă localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia/serviciul
descentralizat de
asistenţă socială a
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Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Sursa /
document

Sursa / Organizaţia
Primăriei

Numarul creselor

Fisa localitatii

Numărul pensionarilor

Rapoarte ale
organizaţiei

Numarul centrelor sociale
(capacitate/ locuri)
Numarul serviciilor sociale
acreditate/ pe grupuri tinta
Numarul de beneficiari/ grup
tinta
Rata criminalitatii
Infracţiuni cercetate de poliţie
Rata infracţionalităţii

IX.

Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia / serviciul
descentralizat de
asistenţă socială a
Primăriei
Primaria

Rapoartele
organizatiei

Directia Judeteana de
Munca si Protectie
Sociala (DJMPS)
Primaria

Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei

Inspectoratul Judetean
de Politie (IJP)
Inspectoratul Judetean
de Politie (IJP)
Inspectoratul Judetean
de Politie (IJP)

Indicatori privind învăţământul, formarea profesională şi cercetarea

Indicator
Numarul unitatilor din
invatamantul prescolar
Numărul copiilor din
învatamantul prescolar
Rata abandonului in
invatamantul prescolar (%)
Personalul didactic din
invatamantul prescolar (nr
persoane)
Numarul unitatilor din
invatamantul primar si gimnazial

An „n”

...

An „n+4”

Sursa /
document
Fisa localităţii
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Fisa localităţii

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Fisa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numărul elevilor din
învatamantul primar si gimnazial

Fisa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rata abandonului in
invatamantul primar si gimnazial
(%)
Personalul didactic din
invatamantul primar si gimnazial
(nr persoane)
Numarul unitatilor din
invatamantul liceal, din care:
Licee

Rapoarte ale
organizaţiei

Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)

Fisa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Fisa localităţii

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

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

Fisa localităţii
Fisa localităţii
Fisa localităţii
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Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Numarul elevilor din
invatamantul liceal, din care:
Licee

Sursa /
document
Fisa localităţii
Fisa localităţii

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

Fisa localităţii

Rata abandonului in
invatamantul liceal (%), din care:
Licee

Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Rapoarte ale
organizaţiei
Fisa localităţii

Fisa localităţii

Şcoli profesionale şi de maiştrii
(arte si meserii)
Şcoli postliceale
Personalul didactic din
invatamantul liceal
(nr persoane)
Numarul universitatilor

Fisa localităţii
Fisa localităţii

Numarul studentilor inscrisi in
unitati de invatamant universitar,
din care:
- în învăţământul tehnic
Numarul facultăţiilor tehnice
Personalul didactic din
invatamantul universitar (nr
persoane)
Numarul centrelor de cercetare
Numarul furnizorilor de formare
profesională a adulţilor
(acreditaţi)

Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ MM)
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică

Rapoarte ale
organizaţiilor
Fisa localităţii

Universităţi

Fisa localităţii

Direcţia Judeţeană de
Statistică
CNFPA

Registru
furnizorilor de
formare
profesională
acreditaţi de
CNFPA
Registru
furnizorilor de
formare
profesională
acreditaţi de
CNFPA

Numărul de programe de formare
profesională autorizate

Sursa / Organizaţia

Direcţia Judeţeană de
Statistică

CNFPA

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

Indicatori privind infrastructura şi personalul din cadrul serviciilor de sănătate

Indicator
Numarul de spitale sector public

Sursa /
document
Fisa localitatii

Numarul de spitale sector privat

Fisa localitatii

An „n”

...

An „n+4”

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
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Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Sursa /
document

Sursa / Organizaţia
Statistică

Numarul de paturi in spitale
sector public
Numarul de paturi in spitale
sector privat
Numarul de farmacii sector
public
Numarul de farmacii sector
privat
Numarul mediciilor sector public

Fisa localitatii

Numarul mediciilor sector privat

Fisa localitatii

Personal sanitar mediu (numarul
de persoane) sector public
Personal sanitar mediu (numarul
de persoane) sector privat

Fisa localitatii

Fisa localitatii
Fisa localitatii
Fisa localitatii
Fisa localitatii

Fisa localitatii

Primăria

Servicii de urgenta (da / nu)

XI.

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

Indicatori privind cultura
Indicator

An „n”

...

An „n+4”

Numarul monumentelor istorice
si culturale protejate
Numarul muzeelor

Sursa /
document
Fisa localitatii
Fisa localitatii

Numar cinematografe/ Sali
spectacole
Nr de locuri: cinematogarfe/ sali
spectacole

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Primaria
Primaria

Numarul total al bibliotecilor, din
care:

Fisa localitatii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Biblioteci publice

Fisa localitatii

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Sursa /
document
Raportul
organizatiei
Raportul
organizatiei
Raportul
organizatiei

Sursa / Organizaţia
Direcţia Judeţeană de
Statistică
Direcţia Judeţeană de
Sport (DJS)
Direcţia Judeţeană de
Sport (DJS)

Numarul cluburilor sportive

Raportul
organizatiei

Direcţia Judeţeană de
Sport (DJS)

Numarul sportivilor legitimati

Raportul
organizatiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Numarul profesorilor si
antrenorilor

Raportul
organizatiei

Direcţia Judeţeană de
Statistică

Cititori înscrişi

XII.

Indicatori privind sportul
Indicator

Suprafata spatiilor sportive
amenajate (ha), din care
Terenuri descoperite
Sali de sport

An „n”

...

An „n+4”
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XIII. Indicatori privind implicarea comunitara
An „n”

Indicator

...

An „n+4”

Numarul organizatiilor
neguvernamentale / pe domenii
Numarul membrilor
organizatiilor
Numarul voluntarilor organizatiei

Sursa /
document
Raportul
Organizatiei

Sursa / Organizaţia
Judecatoria SAtu Mare
Primaria
Primarie

Numarul de dezbateri publice
organizate de Primarie

Primaria

XIV. Indicatori privind resursele financiare ale localitatii
An „n”

Indicator

...

An „n+4”

Valoarea totala a veniturilor
bugetului local, din care
Fiscale/ impozite
Nefiscale/ vanzari, bunuri si
servicii
Capital – finantari atrase
Imprumuturi
Valoarea totala a cheltuielilor,
din care:
Personal – intretinere (inclusiv
sistemele sociale)
Utilitati/ Servicii publice
Investitii – proiecte dezvoltare
Rambursari credite

Sursa /
document
Raportul
Organizatiei

Sursa / Organizaţia
Judecatoria Satu Mare
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Indicatori de Dezvoltare Durabila12 (ISD-Romania-2008)
Este un instrument transparent de monitorizare si evaluare a durabilitatii unei societati,
integrand cele mai importante aspecte ale calitatii vietii si a competivitatii ecologice. A fost aplicat
la nivel national si regional, existand posibilitatea de adaptare si aplicare la nivel local.
Indexul Societatii Durabile este alcatuit din 22 de indicatori grupati in 5 categorii:
I.

Dezvoltare
Personala

1. Speranta de Viata

2. Rata Saraciei

3. Apa Potabila Suficienta
4. Servicii de Salubritate
Corespunzatoare
12

Reflecta numarul de ani pe care un nou nascut este
asteptat sa-i traiasca (valoare medie atat pentru nou
nascuti de sex masculin sau feminin)
Reflecta numarul de oameni care traiesc sub limita de
saracie ca procentaj din populatia totala. Consumul
acestora/ cap de adult este mai mic decat limita de
saracie (calculata ca si % din venitul national mediu
anual).
Numar de localitati (consumatori) conectate la la un
sistem de alimentare cu apa potabila (% din numarul
total).
Populatia conectata la un sitem de canalizare din
populatia totala (%).

Sursa: www.romaniadurabila.net
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5. Oportunitati de Educatie
6. Egalitatea intre Sexe
II. Un Mediu Sanatos 7. Calitatea Aerului
8. Calitatea Apelor de
Suprafata
9. Calitatea Solului
III. O Societate
Echilibrata

10. Buna Guvernare
11. Populatia Ocupata
12. Cresterea Populatiei
13. Distributia Veniturilor
14. Datoria Publica

IV. Utilizarea Durabila 15. Reciclarea Deseurilor
a Resurselor
16. Utilizarea Resurselor
Regenerabile de Apa
17. Consumul de Energie din
Surse Regenerabile
V. O Lume Durabila
18. Starea Padurilor
19. Conservarea
Biodiversitatii
20. Emisiile de Gaz cu Efect
de Sera
21. Amprenta Ecologica

22. Cooperare Internationala

A1. Produsul Intern Brut
Indicatori aditionali

A.2. Cercetare si Dezvoltare
A.3. Infrastructura de
Transport
A.4. Agricultura Ecologica

Rata bruta de cuprindere in sistemul educational
primar, secundar si tertiar(%).
Reflecta egalitatea de sanse a barbatilor, femeilor,
baietilor si fetelor in societate, in functie de speranta de
viata la nastere, oportunitati de educatie si distributia
veniturilor.
Cu privire la concentratia de SO2 si NO2
Monitorizata unor parametri: biologici,
hidromorfologici, fizico – chimici, agenti principali de
poluare si agenti de poluare evacuati in cantitati
importante, pe bazaa 5 clase de calitate.
Calitatea zonelor de sol utilizate dupa 5 clase de
calitate/ fertilitate.
Reflecta valorile a 6 indicatori: libertate de exprimare si
raspundere, stabilitate politica si absenta violentei,
statul de drept, si controlul coruptiei.
Somajul ca procentaj din totalul fortei de munca.
Cresterea medie anuala a populatie pe un interval de 6
ani .
Raportul dintre veniturile celor mai bogati 10% si a
celor mai saraci 10% din totalul populatiei.
Nivelul datoriei publice (sau datoria straina) ca
procentaj din Produsul Intern Brut.
Cantitatea de deseuri solide reciclate ca % din
cantitatea totala de deseuri solide.
Prelevari de apa ca % din totalul resurselor teoretice de
apa.
Consumul de energie dindin surse regenerabile ca
procentaj din consumul total de energie
Modificarea suprafetelor impadurite ale unei (localitate)
ca % din intreaga suprafata impadurita a unei unitati
administrative de rang superior(judet) intr-o perioada
multianuala (10 – 20 ani).
Suprafata totala a zonelor protejate ca % din suprafata
totala a unei regiuni.
Emisii de CO2 pe cap de locuitor
Amprenta ecologica in hectare (toate suprafetele de
pamant cultivate necesare pentru producerea de
produse si servicii inclusivnecesare infrastructurii sau
neutralizarii deseurilor) pe cap de locuitor.
Participarea sau desfasurarea de activitati in
conformitate cu 16 tratate si acorduri internationale cu
privire la drepturile omului, ale naturii si protectiei
mediului.
PIB-ul local din judet exprimat la momentul actual in
ilioane RON preturi curente
Cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare ca % din PIB
Infrstructura de drumuri si cai ferate (densitate-km
infrastructura/ 100 km2)
Suprafata de teren agricol cultivata in sistem ecologic

Fiecărui indicator i se calculeză un scor (de la 0 la 10).
Scorul general este rezultatul mediei celor 22 de indicatori.
Exemplu: Indicator 1. Viaţa sănătoasă
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durata preconizată de viaţă la naştere exprimată în ani sănătoşi
F(x) = (X-20)/60*10
20 ≤ x ≤ 80

Descriere:
Formula:
Valoarea cuprinsa între:
Scorul pentru România:
Anul
2002

Valoare(x)

Formula

Scorul

63,1

(63,1-20)/60x10

7,2

Pe baza acestor valori a fost elaborat un grafic „radar” si analiza comparativa la nivel national/ UE,
prezentate mai jos:

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

La nivel regional (Regiunea de Nord Vest), datele sunt prezentate in tabelul urmator:
Priorităţi

Media
celor 8
regiuni

Nord Est

Sud Est

Sud

Sud Vest

Vest

Nord Vest

Centru

Bucuresti
- Ilfov

1

Speranţa de Viaţă

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,6

8,6

8,7

9,0

2

Rata Sărăciei
Apă Potabilă
Suficientă
Servicii de
Salubritate
Corespunzătoare
Oportunităţi de
Educaţie
Egalitatea între Sexe

4,6

2,0

3,4

3,4

2,4

7,2

5,8

4,6

8,2

6,1

5,5

8,0

5,6

4,1

6,6

7,4

6,3

4,9

6,3

5,3

6,2

4,6

5,0

7,0

6,0

6,7

9,3

7,6

7,7

7,0

6,7

7,5

7,9

7,8

7,6

8,6

7,5

---

7,3

7,2

7,5

7,6

7,5

7,5

8,1

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 Aerului
Calitatea Apelor de
Suprafaţă
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
Distribuţia
Veniturilor
Datoria Publică
Reciclarea
Deşeurilor
Utilizarea Resurselor
Regenerabile de Apă

8,9

8,4

8,6

8,9

8,9

9,4

8,9

9,0

8,7

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

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

---

3
4
5
6
7
8

13
14
15
16
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17
18
19
20
21
22

Consumul de
Energie din Surse
Regenerabile
Starea Pădurilor
Conservarea
Biodiversităţii
Emisiile de Gaze cu
Efect de Sera
Amprenta Ecologică
Cooperarea
Internaţională

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

6,1

5,3

5,3

4,6

4,1

7,6

5,0

10,0

6,6

3,1

1,6

10,0

2,0

4,8

0,7

3,6

1,1

1,0

5,9

8,1

6,7

6,6

0,4

3,5

8,3

5,8

7,8

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Corelarea dintre Index DD si indicatorii de caracterizare a starii comunitatii poate asigura
cadrul de monitorizare si evaluare a dezvoltarii locale, conditie necesara atat in procesul de
planificare cat si, in mod special, ca promotor al unui proces decizional comunitar eficient utilizand
date si argumente obiective vs dispute si declaratii emotionale, subiective.
Cresterea capacitatii locale
In functie de alegerea modelului de cadru organizational si de capacitatea organizatiilor
implicate este posibil sa fie necesare masuri de crestere a capacitatii administrative locale de
revizuire si aplicare a planurilor locale de dezvoltare. Pentru a putea aplica principiul “bulgarelui de
zapada”, pot fi necesare aplicarea unor masuri de instruire, asistenta, mentorat, avand ca scop
crestere capacitatii locale de management al dezvoltarii. In mod specific, aceste masuri pot sa
vizeze urmatoarele subdomenii:
- Managementul elaborarii proiectelor (identificarea proiectului, planificare, implementare,
evaluare);
- Managementul proiectelor (initiere, planificare, implementare, monitorizare si evaluare,
supervizare post implementare);
- Management financiar (sisteme si proceduri de contabilitate administrative si a proiectelor,
venituri - cheltuieli, fundamentarea financiara a planuri de investitii, analiza cost - beneficii
raportare);
- Metode participative de planificare a dezvoltarii, dezvoltare comunitara;
- Metode si abilitati de comunicare, facilitare comunitara;
- Utilizarea tehnologiei informatiei si a sistemelor informatizate (programe specializate in
domeniul managementului de proiect).
In cadrul contractului, echipa de asistenta a pregatit si sustinut trei seminarii de instruire in
tematicile:
a) Termeni de referinta ai procesului de planificare;
b) Analiza factorilor interesati (stakeholders analysis);
c) Metodologii participative de planificare a dezvoltari durabile.
Suporturile de curs (prezentari ppt) sunt anexate prezentului document in format electronic.
1.5. Concluzii
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Procesul de planificare a dezvoltarii locale la nivelul UAT Tasnad a fost demarat cu scopul
de atenuare a impacturile inchiderii activitatilor marilor agenti economici din localitate si de a
stabili un traseu stabilit in vederea atingerii unui grad de dezvoltare acceptat de intreaga comunitate
locala.
Aceasta etapa de planificare a avut un triplu scop:
- Marcarea trecerii la o noua etapa in evolutia post-industriala a orasului: de la atenuarea
impacturilor la regenerarea durabila locala.
- Trecerea de la un concept de dezvoltare sectorial axat pe vechea identitate socio – economica
industrial prelucrator - agrar, la un concept integrat de dezvoltare durabila locala facilitand
orientarea proiectelor locale inspre noile si impresionantele surse de finantare comunitare (UE).
- De evaluare si intarire a capacitatii locale de planificare; sustinerea “imputernicirii”
(“empowerment”) comunitatii. Prezentam mai jos diferentierile importante intre planificarea
traditionala de cea bazata pe “empowerment”:
Metode de planificare centralizate
bazate pe expertiza
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 cresterea capacitatii locale
dezvoltarea unor sisteme flexibile care
să permită îmbunătăţirea continuă a
gestionării problematicilor publice
responsabilizarea întregii societăţi cu
privire la procesul dezvoltarii locale
împărtăşirea experienţelor, a bunelor
practici şi a soluţiilor de succes
o viziune orientată spre rezultate şi
impactul măsurilor luate
planificarea de tip integrat

In virtutatea acestor teme predefinite ale achipei de asistenta tehnica, sugeram
beneficiarului: dezvoltarea cadrului de cooperare local si extern, dezvoltarea capitalului social al
localitatii, pentru facilitarea accesului la resurse.
Accesul la resursele financiare este un efect, nu o cauza a dezvoltarii capacitatii comunitatii.
De aceasta “provocare” locala va depinde daca etapa viitoare de planificare regionala (2014 – 2020)
va ramane tot o etapa de regeneare sau una reala de dezvoltare.
Pentru dezvoltarea capacitatii locale este necesara promovarea in cadrul intregii comunitati a
unei noi atitudini pentru “leadership”-ul formal si informal autohton, care sa inlocuiasca
instrumentele perimate de conducere “comanda si control” cu “facilitare, motivare, imputernicire”.
O ultima remarca, in conditiile evenimentelor globalizate pe care le traim, abordarea
sistemica a planificarii dezvoltarii, analiza relatiilor dintre comunitate si exteriorul ei, trecerea prin
filtrul local decizional a “unitatii si diversitatii” situatiilor ce vor aparea este o sarcina constanta,
asumata apriori de catre persoanele alese de catre comunitate sa o reprezinte. Cu cat analiza si
decizia va fi mai participative, cu atat sansele luarii celei mai bune decizii sunt mai mari.
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