Comuna Remetea Chioarului
1. Context teritorial
Comuna Remetea Chioarului este aşezată în partea de sud a judeţului Maramureş.
Distanţa până în municipiul Baia Mare este de 17 km. Distanţa din centrul comunei
până în localităţile aparţinătoare este următoarea: Berchez –3km, Berchezoaia-3km,
Posta-7km, Remecioara-2km. Comuna cuprinde 1.216 de gospodării. Densitatea medie
a gospodăriilor este de 4,20/km. Comuna se învecinează în partea de nord cu comuna
Săcălăşeni, în nord vest cu Satulung şi Coltău în nord-est cu satul Coaş, în sud cu satul
Codru Butesii, în partea de sud-vest cu oraşul Şomcuta Mare, iar în partea de vest cu
localitatea Finteuşu Mare. Graniţele comunei sunt reprezentate de râul Lăpuş, dealul
Berchezului, şesul Poştei, zona Cetăţii Chioar.
1.1 Relieful
Relieful este reprezentat de o serie de dealuri şi coline, resturi ale unei mari platforme,
astăzi intens fragmentată şi distrusă de eroziunea unor ape curgătoare. Altitudinea
maximă întâlnită pe teritoriul comunei este de 450 m (Dealul Berchezoii).
1.2 Reţea hidrografică
Debitul mediu al râurilor este de 38 mc/s. Debitele maxime se înregistrează primăvara
şi la începutul verii, perioade când se realizează şi maximul pluviometric.
2. Economia
2.1 Informaţii generale
Comuna nu dispune de centre de informare turistică, amenajări pentru divertisment,
sport sau pentru recreere, infrastructura fiind deficitară. Echiparea edilitară este înca
insuficientă, iar alimentarea cu apă în sistem centralizat şi alimentarea cu gaze naturale
nu acoperă toate necesităţile comunei. Activitatea comercială este bine dezvoltată, în
acest sector economic activând un număr de 15 societăţi comerciale şi 19 asociaţii
familiale.
Agricultura, creşterea animalelor şi meseriile sunt dintre cele mai însemnate activităţi de
bază desfășurate în cadrul comunei. Economia rurală este mai puţin diversificată şi întro mare măsură, dependentă de activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă
venituri reduse pentru întreprinzătorii din această zonă.
Analiza microîntreprinderilor din această zonă evidenţiează capacitatea relativ redusă a
acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru
populaţie, majoritatea lor desfăşurând activităţi de comerţ. Obiectivul principal este
sprijinirea microîntreprinderilor din alte domenii de activitate, care pot avea un impact
pozitiv asupra economiei rurale.
O sursă importantă pentru dezvoltarea economiei locale este producerea de energie
electrică din surse regenerabile. Astfel în comună se pot crea centre de producere a
energiei electrice din surse regenerabile, prin investiţii susţinute din fondurile structurale
disponibile acestui sector de activitate.

2.2 Turismul
Turismul şi agroturismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă
posibilităţi de dezvoltare a comunei Remetea Chioarului, datorită peisajelor, ariile seminaturale şi ospitalităţii locuitorilor acestei zone. Potenţialul dezvoltării acestui sector este
dat de conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi
diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare,
dezvolare şi inovare pentru punerea în valoare a turismul din zona Chioar, dar şi
sprijinirea antreprenorilor care oferă servicii turistice moderne şi competitive.
Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea
peisajului (dealuri, munţi, vai). Comuna are obiective arheologice, arhitecturale de o
deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme
aparte.
3. Aspecte socio-educaţionale
În cadrul comunei Remetea Chioarului populaţia activă ocupată reprezintă 65% din
totalul populaţiei. Rata şomajului înregistrată în comună este de 2%.
3.1 Domeniul social
Comuna Remetea Chioarului este alcătuită dint-un număr de 3.016 locuitori, dintre care
de sex masculin - 1.487, iar de sex feminin - 1.525. Media de vârstă este de 40 ani.
Din punct de vedere etnic populaţia este alcătuită din români, maghiari şi rromi.
 2355 Români
 490 Maghiari
 171 Rromi
În momentul de faţă densitatea numărului de locuitori este de 60 loc/kmp, reflectând un
caracter slab de populare şi situându-se sub media naţională (100 loc/kmp).
În ultimii ani a avut loc o diminuare a numărului de locuitori datorită în principal a
sporului natural negativ şi fenomenului de emigrare. Migraţia externă are efect pozitiv la
nivel economic şi social datorită resurselor financiare importante trimise în localitate de
către emigranţi, ajutând totodată la schimarea mentalităţii şi a deschiderii spre
modernizare.
3.2 Educaţia
În cadrul sistemului de educaţie, scoala ocupă un loc primordial. În centrul de comună
funcţionează o scoală cu patru structuri în satele aparţinătoare:
- Remetea Chioarului - cls.I - VIII + Grădiniţă
- Poşta cls. I-IV + Grădiniţă
- Berchezoaia - cls. I-IV + Grădiniţă
- Remecioara - cls. I-IV + Grădiniţă
- Berchez - cls. I-VIII + Grădiniţă
- cls. I-IV - secţia maghiară.
În cadrul şcolii funcţionează personal calificat, o parte fiind locuitori ai comunei.

Biblioteaca comunală Remetea Chioarului a fost înfiinţată în 1958. Aceasta este pentru
întrega comunitate o oază de spiritualitate, un suport cultural pentru generaţiile
vârstnice şi mature, spaţiu de învăţătură şi educaţie pentru copiii şi tinerii acestei
localităţi. Cele 12.909 volume de carte sunt bine păstrate şi organizate în acces liber la
raft conform schemei în vigoare de aranjare a publicaţiilor, aceasta înlesnind mult
posibilitatea de orientare a cititorilor şi de îndrumare a lecturii.
4. Proiecte şi investiţii
4.1 Proiecte şi investiţii
 Canalizarea apelor menajere în localitatea Remetea Chioarului
Sistemul de canalizare propus va deservi doar locuitorii din localitatea Remetea
Chioarului, condițiile de relief și distanțele relativ mari de amplasare ale celorlalte
localități (Poșta, Berchez) ale comunei Remetea Chioarului făcând practic
imposibilă racordarea acestora la acest sistem.
 Cămin Cultural în localitatea Remetea Chioarului.
Reabilitarea căminului cultural este esențială în scopul asigurării condițiilor
necesare desfășurării manifestărilor culturale precum și activităților tineretului. Aici
se vor putea desfășura spectacole cu diferite ocazii, fiind încurajate mai ales
manifestările de artă și tradiție populară.
 Modernizare drum comunal
Modernizarea acestora este necesară atât pentru a îndeplini standardele europene,
cât și pentru siguranța cetățenilor. În acest sens Consiliul Local Remetea
Chioarului, dorește modemizarea a circa 3 km de drum.


Restaurare Cetatea Chioarului

Obiective prevăzute:
- Realizarea unor lucrări de amenajare a Cetăţii Chioarului;
- Realizarea unor materiale de informare şi promovare;
- Organizarea unor activităţi de informare/documentare.

