
CUPRINS

Pagina
   I. ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE........................................................1
  1. Obiec�vele urmărite la nivelul zonei metropolitane..................................................2
  2. Viziunea de dezvoltare...............................................................................................3
  3. Obiec�ve strategice de dezvoltare.............................................................................4
  4. Concept de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Baia Mare 2014-2030........................6
  5. Zona Urbană Funcțională Baia Mare..........................................................................8
  I I.MEMBRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA 
      METROPOLITANĂ BAIA MARE .........................................................................8
  1. Municipiul Baia Mare.................................................................................................9
  2. Orașul Baia Sprie......................................................................................................10
  3. OrașulCavnic............................................................................................................11
  4. Orașul Seini..............................................................................................................12
  5. Orașul Șomcuta Mare..............................................................................................13
  6. Orașul Tăuții Măgherăuș..........................................................................................14
  7. Comuna Cerneș�.....................................................................................................15
  8. Comuna Cicârlău......................................................................................................16
  9. Comuna  Coaș ..........................................................................................................17
10. Comuna Coltău ........................................................................................................18
11. Comuna Copalnic Mănăștur.....................................................................................19
12. Comuna Dumbrăvița................................................................................................20
13. Comuna Groși...........................................................................................................21
14. Comuna Mireșu Mare .............................................................................................22
15. Comuna Recea.........................................................................................................23
16. Comuna Remetea Chioarului ...................................................................................24
17. Comuna Satulung.....................................................................................................25
18.  Comuna Săcălășeni..................................................................................................26
19. Comuna Valea Chioarului.........................................................................................27
    III. PARTENERI INSTITUŢIONALI AI PROIECTULUI INTER_URBAN.....................28
  1. Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk.........................28
  2. Direcția Județeană de Sta�s�că Maramureș.............................................................29
  3. Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.........................................................29
  4. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș................................................................29
  5. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș..........................30
  6. Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare................................................................30
  7. Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare.............................................................31
    IV. DESCRIEREA PROIECTULUI INTER_URBAN..................................................31
     V. LISTA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI METROPOLITANĂ.......32                       
     VI. ACORDUL DE PARTENERIAT..........................................................................36
            



1

BAZĂ DE DATE TRANSFRONTALIERĂ CU INDICATORI DE 
M O N I TO R I Z A R E  A P R O C E S U LU I  D E  D E Z V O LTA R E 
DURABILĂ ÎN ZONELE BAIA MARE ȘI IVANO FRANKIVSK

  
                                           I. ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE

 Legea 215/2001 a administraţiei publice locale recunoaşte dreptul unităţilor 
administra�v teritoriale de a se cons�tui în asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 
personalitate juridică de drept privat şi de u�litate publică. 
 Conform modificărilor aduse Legii 215 prin Legea 264 din data de 15 decembrie 
2011, Zona Metropolitană a fost definită ca asociaţia de dezvoltare intercomunitara 
cons�tuită pe bază de parteneriat între Capitala României sau municipiile de rangul I sau 
municipiile resedinţă de judeţ si unitățile administra�v-teritoriale aflate în zona imediată.
 De asemenea, Legea 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului 
Naţional, modificată prin Legea 264/2011, art.7 prevede că în vederea dezvoltării 
echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a 
municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administra�v-teritoriale de bază din aceste zone 
se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane 
aferente spaţiului urban.
 As�el, conform modificărilor legisla�ve precizate, toate municipiile resedinţă de 
judeţ pot cons�tui zone metropolitane, prin asocierea cu localităţile aflate în aria de 
polarizare. 
 În acest context, în luna aprilie 2012, a fost cons�tuită Zona Metropolitană Baia 
Mare, prin modificarea actelor statutare ale Asociaţiei Sistemul Urban Baia Mare, în 
conformitate cu noile prevederi legisla�ve, şi aderarea unor noi localităţi. 
 Zona Metropolitană Baia Mare funcționează sub forma unei asociații de 
dezvoltare intercomunitară, rolul de centru polarizator revenind municipiului  Baia Mare, 
care  prin diversitatea ac�vităților economice și culturale, influențează comunitățile din 
imediata apropiere a orașului. 
 De asemenea, din punct de vedere al dezvoltării economice, localitățile limitrofe 
oferă în principal teren și forță de muncă pentru întreprinzătorii care doresc să-și dezvolte 
afacerile sau să realizeze noi inves�ții. 

 Scopul cons�tuirii zonei metropolitane este acela de a sprijini dezvoltarea 

orașului și a localităților învecinate pe baza unei viziuni comune, care să avantajeze 

locuitorii întregii zone.
 

INTER_URBAN
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-     Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și înlăturarea disparităților teritoriale, sociale 
și economice dintre localitățile membre prin implementarea unor programe și proiecte 
finanțate din fonduri naționale și europene.
-   Crearea unui pol metropolitan în jurul municipiului Baia Mare, prin atragerea de 
inves�ții directe, crearea de locuri de muncă și ex�nderea serviciilor de u�lități publice în 
aria zonei metropolitane.

1. Obiec�vele urmărite la nivelul zonei metropolitane sunt:
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 Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare se formulează pe 
oportunitățile pe care integrarea României în Uniunea Europeană le creează pentru 
valorificarea potențialului local.
 Scopul acestei viziuni este acela de a agrega obiec�vele socio-economice 
formulate la nivelul partenerilor asociației cu prioritățile naționale și regionale și cu 
schimbările care au loc în prezent în dinamica spațială, economică și socială a zonei, 
conducând în final la:

-       Un teritoriu compe��v economic, dominat de ac�vități produc�ve nepoluante 

(zone de transfer și parcuri tehnologice) și turism;

-  Un loc de viață confortabil, într-un mediu curat, accesibil serviciilor și u�lităților 

publice;

-  O des�nație atrac�vă în peisajul mul�cultural european prin variate moduri de 

expresie: limbă, muzică/port popular, arhitectură, gastronomie.

  În prezent, Zona Metropolitană Baia Mare este cons�tuită din 19 localități, as�el:
1.    Municipiul Baia Mare
2.    Oraşele: Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuș
3.    Comunele: Cerneș�, Cicârlău, Coaș, Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, Groși, Mireșu
       Mare, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Săcălășeni, Valea Chioarului.
   Populația totală a zonei metropolitane depășește 215.000  locuitori, din care 
majoritatea (123.000)  sunt cetățeni  ai municipiului Baia Mare, iar suprafața acesteia 
este de 1.388 kmp.

2. Viziunea de dezvoltare
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3. Obiec�ve strategice de dezvoltare:

 -   Îmbunătăţirea calității vieții și înlăturarea disparităților sociale și economice 

dintre localităţi, în condiţiile indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în 

Legea 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național-secțiunea a 4-a 

rețeaua de localități, anexa 2 și 4;

 -  Consolidarea Polului Metropolitan Baia Mare, concomitent cu atragerea 

con�nuă de inves�ții şi de localizare a întreprinderilor pe întregul teritoriu al Zonei 

Metropolitane Baia Mare, pentru dezvoltarea con�nuă a unui bazin de locuri de muncă în 

această zonă și pentru menținerea populației din zonele rurale periurbane, prin inves�ții 

în obiec�ve economice și în infrastructura locală.
 -  Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare la nivel regional, național și                        
internațional, prin intermediul structurilor asocia�ve naționale și europene.
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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA 
MARE> are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administra�v-teritoriale care 
alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor 
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor 
servicii de u�lități publice. 
 În perioada de programare 2007 – 2013, A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare a 
implementat o serie de proiecte cu impact intercomunitar cu rol în creșterea capacității 
de management a asociației:

-Proiect Trans_Urban – Actualizarea strategiei zonei metropolitane Baia Mare prin 
integrarea strategiilor de dezvoltare locală a localităților componente (2010 – 
2011), finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administra�ve 
(FSE), în urma căruia strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Baia Mare a fost 
actualizată și s-a stabilit un pachet de proiecte prioritare ce urmează a fi 
implementate în  perioada de finanțare 2014 – 2020.

-Proiect partenerial Rețea de măsuri ac�ve de ocupare în 15 Unități Administra�v 
Teritoriale din regiunea Nord Vest (2010 – 2012), finanțat prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.D.I. ZM Baia Mare – partener), prin care 
s-a generat poli�ca privind ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, la nivelul 
zonei metropolitane.

-Proiect Urban_Network – Rețea comunitară interac�vă în cadrul zonei 
metropolitane Baia Mare (2009 – 2010), finanțat prin Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administra�ve (FSE), care a avut ca efect dezvoltarea 
capacității administra�ve a asociației, prin cons�tuirea și instruirea unui grup de 
lucru, format din funcționari publici din cadrul primăriilor din zona metropolitană.

 Zona Metropolitană Baia Mare are o Strategie de Dezvoltare pentru perioada 
2010-2020, asumată de către toți membrii, prin aprobarea ei de către fiecare Consiliu 
Local, precum și un pachet de programe și proiecte prioritare pentru perioada de 
programare 2014-2020. 
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 Pentru realizarea acestora, există un Concept de Dezvoltare al Zonei 
Metropolitane pentru orizontul de �mp 2030, care împarte aria metropolitană în două 
zone de dezvoltare (ZD), as�el:

 ZD1: care cuprinde Municipiul Baia Mare și localitățile aflate pe o rază de aprox. 
15 km, în jurul acestuia.
 ZD2: care cuprinde localitățile, pe o rază de pînă la 35 km, cu excepția celor 
aflate în ZD1.

 Dezvoltarea se va realiza în două etape,  prin implementarea de programe și 
proiecte în cele două zone, as�el:  
 -Etapa 1, în perioada 2014-2020, pentru ZD1 
 -Etapa 2, perioada 2020-2030, pentru ZD2

4. Concept de dezvoltare Zona Metropolitană Baia Mare 2014-2030
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 În vederea implementării Conceptului de dezvoltare, A.D.I. ZM Baia Mare are în 
vedere problema�ca planificării teritoriale, derulând, în perioada 2013 – 2015, în 
parteneriat, 2 proiecte cu finanțare europeană, în cadrul programelor transnaționale 
UBACT II și Sud Estul Europei,: 

 -Proiect USE ACT – Poli�ci de dezvoltare urbană sustenabilă, finanțat prin 
Programul de cooperare transnațională URBACT II, al cărui obiec�v principal este 
reprezentat de crearea oportunităților pentru dezvoltarea urbană/ metropolitană, 
u�lizând mai eficient terenurile din raza administra�vă a localităților și facilitând 
parteneriatul de �p administrație – inves�tori – comunitate.

 Pe parcursul proiectului se vor organiza o serie de ședințe cu responsabilii în 
domeniul urbanismului și amenajării teritoriului / managementul și implementarea 
programelor și proiectelor, din cadrul primăriilor din zona metropolitană, scopul fiind 
elaborarea unei poli�ci de u�lizare eficientă a terenurilor din zona metropolitană. 

 Această poli�că va reprezenta un instrument de implementare a conceptului de 
dezvoltare ZMBM.

 -Proiect STATUS – Strategic Territorial Agendas for „Small and Middle – Sized 
Towns” Urban Systems, finanțat prin Programul de cooperare transnațională Sud Estul 
Europei, obiec�vul principal fiind dezvoltarea unor strategii urbane/ metropolitane 
integrate, cu rol în reducerea disparităților teritoriale și creșterea compe��vității 
sistemelor urbane.

 În cadrul acestui proiect, Asociația va elabora și va adopta Strategia teritorială 
integrată a Zonei Metropolitane Baia Mare, acest document strategic urmând a favoriza 
accesarea de fonduri structurale și de coeziune europene pentru perioda 2014 – 2020 și 
nu numai.

 De asemenea, în cadrul ZD1, a fost iden�ficat un Culoar de Dezvoltare (CD), pe 
axa localităților: Tăuții Măgherăuș, Baia Mare, Recea, Groși, Baia Sprie, care concentreză 
cele mai  importante inves�ții locale (Adiss, Op�belt, Weidmuller, Eaton, Metro, 
Arabesque, Real, Prak�ker, ATP Exodus, Aramis, Italsofa)  și infrastructuri de transport si 
afaceri (Aeroport, Vama, Transport public local, Șoseaua de Centură).
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5. Zona Urbană Funcțională Baia Mare

II. MEMBRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE”

  1. Municipiul Baia Mare

  2. Orașul Baia Sprie

  3. Orașul Cavnic

  4. Orașul Seini

  5. Orașul Șomcuta Mare

  6. Orașul Tăuții Măgherăuș

  7. Comuna Cerneș�

  8. Comuna Cicârlău

  9. Comuna Coaș

10. Comuna Coltău

11. Comuna Copalnic Mănăștur

12. Comuna  Dumbrăvița

13. Comuna Groși

14. Comuna Mireșu Mare

15. Comuna Recea

16. Comuna Remetea Chioarului

17. Comuna Satulung

18. Comuna Săcălășeni

19. Comuna Valea Chioarului
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 Municipiul Baia Mare, reședința județului Maramureș, este situat în partea 
ves�că- centrală a județului, în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al Râului Săsar, 
la o  al�tudine medie de 228 m față de nivelul mării, fiind cuprins între coordonatele  
geografice 47.39' – 47.48' la�tudine nordică şi 23.10' – 23.30' longitudine es�că.  Prin 
H.G. 998/2008, municipiul Baia Mare a fost desemnat Pol de Dezvoltare Urbană. 

Date sta�s�ce:

1.  Municipiul  Baia Mare
 Website: h�p://www.baiamare.ro/

Suprafața                                                                       23.347 ha                                  

Populație                                                                     123.738 loc

Localități aparținătoare                Blidari, Firiza, Valea Neagră                                

Primar                                                              Cătălin Cherecheș                                      

       
Adresa Primăriei                                            str. Gh.Șincai nr.37 
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2. Orașul Baia Sprie
 Website: h�p://www.baiasprie.ro/

 Orașul Baia Sprie este localizat în Regiunea de Dezvoltare de Nord Vest a 
României, la o distanță de 10 km est de municipiul Baia Mare, reședinţa județului 
Maramureș, la baza sudică a platoului montan Oaș-Gutâi-Țibleş, la o al�tudine de 
380 m.  Din punct de vedere al coordonatelor geografice, orașul Baia Sprie se 
situează la  47:39:33N  la�tudine nordică şi respec�v 23:42:15E  longitudine  
es�că. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     9.602 ha                                  

Populație                                                                                                  15.476 loc

Localități aparținătoare                   Chiuzbaia, Satu Nou de Sus, Tăuții de Sus

Primar                                                                                         Dorin-Vasile Pașca

Adresa Primăriei                                                                Str. 22 Decembrie nr. 7

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                      10 km                                     
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3.  Orașul Cavnic
 Website: h�p://www.cavnic.ro/

 Orașul Cavnic, ca unitate administra�v-teritorială cons�tuită dintr-o singură 
localitate, este situat geografic în partea de nord-vest a României, respec�v în partea 
centrală a  județului Maramureș, la 32 km de municipiul Baia Mare și la 30 km de 
municipiul  Sighetu Marmației, la poalele Munților Gutâi. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     2.359 ha                                  

Populație                                                                                                    4.976 loc

                            
Primar                                                                                          Alexandru Dragoș 

Adresa Primăriei                                                                Str. 22 Decembrie nr. 7

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                      32 km                                     
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4.  Orașul Seini
 Website: h�p://www.seini.ro/

 Orașul Seini este situat în extremitatea ves�că a județului Maramureș. 

Coordonatele  sale sunt: 47°44ʹ52ʺN - 23°17ʹ07ʺE. La nord se învecinează cu localitatea 

Apa, iar la vest cu  localitatea Ilba, ambele aparținând județului Satu-Mare. În partea de 

est se învecinează  cu localitatea Cicârlău, componentă a județului Maramureș.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     5.891 ha                                  

Populație                                                                                                    8.987 loc

Localități aparținătoare                                                              Viile Apei, Săbișa

Primar                                                                                            Tulbure Gabriela

Adresa Primăriei                                                                           Piaţa Unirii nr. 16

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                      26 km                                     
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5.  Orașul Șomcuta Mare
 Website: h�p://www.somcutamare.ro/

 Atestat documentar în anul 1358, orașul Șomcuta Mare, veche vatră de 
civilizație  și cultură din zona Chioarului, este situat în partea de sud-vest a județului 
Maramureș,  la 25 km de Baia Mare pe șoseaua națională ce leagă municipiul Baia Mare 
de  municipiul Cluj-Napoca.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                   12.040 ha                                  

Populație                                                                                                     7.565 loc

Localități aparținătoare                                      Buciumi, Buteasa, Ciolt, Codru 
Butesii, Finteușu Mare, Hovrila, Vălenii Șomcutei

Primar                                                                                        Vasile Florin Talpoș

Adresa Primăriei                                                                       Str. Republicii nr. 7

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       25 km                                     
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6.  Orașul Tăuții Măgherăuș
 Website: h�p://www.tau�imagheraus.ro/

 Orașul Tăuții Măgherăuș este așezat în Depresiunea Baia Mare, la nord vest de 

municipiul  Baia Mare și este străbătut de drumul european E58.  Vecinătățile orașului 

sunt : vest - comuna Cicârlău; est - municipiul Baia Mare; sud - Râul Someș; Lăpuș; 

Comuna Recea; nord - Munții Gutâi.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                   12.065 ha                                  

Populație                                                                                                    7.136 loc

Localități aparținătoare                             Băița, Nistru, Bozânta Mare, Bușag, 
Merișor, Ulmoasa

Primar                                                                                              Anton Ardelean

Adresa Primăriei                                                                           Strada 1 nr. 194

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                         5 km                                     
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7.  Comuna Cerneș�
 Website: h�p://www.comunacernes�.ro/

 Comuna Cerneș� este situată în partea de sud-est a județului Maramureș, 

localitatea reședință fiind pe drumul județean DJ 182 Baia Mare - Tîrgu Lăpuș la o distanță 

de 30 km de reședința județului.  Comuna are o suprafață de 96 kmp, făcând parte din 

teritoriul administra�v al județului Maramureș, parte integrantă a Regiunii de Dezvoltare 

Nord-Vest a României.
Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     9.604 ha                                  

Populație                                                                                                     3.741 loc

Localități aparținătoare                                Fînațe, Cioco�ș, Tres�a, Izvoarele, 
Brebeni, Măgureni

Primar                                                                                                      Nelu Șovre

Adresa Primăriei                                                                  str. Principală, nr. 146  

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       30 km                                     
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8.  Comuna Cicârlău
 Website: h�p://www.comunacicarlau.ro/

 Comuna Cicîrlău este situată în partea de vest a județului Maramureș, la o 

distanță de 15 km față de municipiul reședință de județ, municipiul Baia Mare și la 54 km 

față de municipiul Satu Mare. Accesul în comună este asigurat pe drumul național DN 1C 

(E58) și drumurile comunale DC 101 și DC 102. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     7.500 ha                                  

Populație                                                                                                    3.691 loc

Localități aparținătoare                                                 Bîrgău, Ilba, Handalu Ilbei

Primar                                                                                                       Vasile Zete

Adresa Primăriei                                                                   Str. Principală, nr. 389

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       15 km                                     
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9.   Comuna Coaș
 Website h�p://www.primariacoas.ro/

 Comuna Coaș este situată în sudul județului Maramureș, la 15 km de orașul Baia 

Mare, la 2 km de drumul județean Baia Mare – Șomcuta Mare, pe malul drept al râului 

Lăpuș, pe un platou mai înalt.  Comuna se învecinează la nord cu satele Coruia și 

Săcălășeni, la nord-est cu Curtuiușu Mic, la est cu Copalnic Mănăștur, la sud-est cu satul 

Întrerrâuri, la sud cu Remecioara și  Remetea Chioarului iar la vest cu satul Culcea.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     2.083 ha                                  

Populație                                                                                                     1.402 loc

Localități aparținătoare                                                                           Întrerâuri

Primar                                                                                                         Sabin Raţ

Adresa Primăriei                                                               Str. Principală nr. 265 A

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       15 km                                     
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10.   Comuna Coltău
 Website h�p://primaria-coltau.ro/coltau/

 Comuna se situază la aprox. 7 km vest de municipiul Baia Mare, reședința 

județului Maramureș. Se compune din localitatea Coltău, centru de comună, și Cătălina – 

sat aparținător.  Râul Lăpuș cons�tuie limita naturală cu comunele Groși și Recea. Se mai 

învecinează cu comunele Săcălășeni , Remetea Chioarului și Satulung. Existența comunei 

este atestată printr-un document din anul 1405.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     2.295 ha                                  

Populație                                                                                                     2.557 loc

Localități aparținătoare                                                                             Cătălina

Primar                                                                                                 Lajos Csendes

Adresa Primăriei                                                                 Str. Principală nr. 62/A  

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       7  km                                     
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11.   Comuna Copalnic Mănăștur
 Website h�p://www.primariacopalnicmanastur.ro/

 Comuna Copalnic Mănăștur este o comună cu tradiție și recunoaștere în cadrul  

județului Maramureș, dar și la nivel național.  Comuna  Copalnic Mănăștur este situată în 

partea de Nord Vest a României, în judeţul Maramureş, în spaţiul determinat de  

următoarele coordonate geografice: la�tudine 47.5° și longitudine 23.68°.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                   11.745 ha                                  

Populație                                                                                                     5.673 loc

Localități aparținătoare                           Copalnic, Berința, Cărpiniș, Curtuiuș, 
Copalnic Deal, Preluca Nouă, Preluca Veche, Rușor, Vad, Lăschia, Făureș�

Primar                                                                                     Ștefan-Vasile Mihalca

Adresa Primăriei                                                               Str. Principală nr. 225 A

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       28 km                                     
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12.   Comuna Dumbrăvița
 Website h�p://www.primariadumbravitamm.ro/

 Din punct de vedere al încadrării în rețeaua de localități, comuna Dumbrăvița 

este  localizată în depresiunea Baia Mare și se în�nde pe o suprafață de 5.167 ha, ceea ce  

reprezintă 1,33 % din suprafața județului. Cel mai apropiat centru urban este municipiul 

Baia Mare, aflat la 12 km distanță.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     5.167 ha                                  

Populație                                                                                                     4.372 loc

Localități aparținătoare               Cărbunari, Chechiș, Rus, Șindreş�, Unguraș

Primar                                                                              Felician-Gheorghe Ciceu

Adresa Primăriei                                                                  Str. Principală nr. 225 

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       12 km                                     
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13.   Comuna Groși
 Website h�p://www.primariagrosi.ro/

 Comuna Groși este situată în județul Maramureș la 5 km sud de municipiul Baia 

Mare, avînd trei sate componente: Groși,Ocoliș și Satu Nou de Jos, așezate în unitatea de 

relief specifică zonei de contact a dealurilor din depresiunea Baia Mare și zona muntoasă.  

Localitatea Groși este atestată documentar din anul 1411.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     2.353 ha                                  

Populație                                                                                                     2.857 loc

Localități aparținătoare                                                  Ocoliș, Satu Nou de Jos

Primar                                                                                            Gheorghe Lupan

Adresa Primăriei                                                                   Str. Principală nr. 187

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                         5 km                                     
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14.   Comuna Mireșu Mare
 Website h�p://www.miresumare.ro/

 Comuna Mireșu Mare este situată în partea de sud-vest a Ţinutului Chioar și a  

Depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase Dealu Mare – Prisnelul.  

Forma de relief care predomină este lunca Someșului, satul Mireșu Mare fiind situat pe  o 

câmpie joasă.  Distanța până la municipiul Baia Mare este de 30 km.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     7.366 ha                                  

Populație                                                                                                     4.766 loc

Localități aparținătoare                               Iadăra,Tulghieș, Remeți pe Someș,    
Lucăceș�,Dăneș�iChioarului, Stejera

Primar                                                                                                     Virgil Prună

Adresa Primăriei                                                                  Str. Principală nr. 486 

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       30 km                                     
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15.   Comuna Recea 
 Website h�p://www.recea.ro/

 Comuna Recea este situată în partea ves�că a județului Maramureș, pe drumul  

european E58 Baia Mare - Cluj Napoca, la 5 km sud-vest de municipiul reședință de  județ, 

în Depresiunea Baia Mare, încadrată de munții și dealurile de la estul orașului și o  zonă de 

campie la vest.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     4.388 ha                                  

Populație                                                                                                     6.000 loc

Localități aparținătoare     Săsar, Lăpușel, Mocira, Bozânta Mică

Primar                                                             Octavian Pavel

Adresa Primăriei                                                                        Str. Primăriei nr. 2

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                         5 km                                     
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16.   Comuna Remetea Chioarului
 Website h�p://www.remeteachioarului.ro/

 Comuna Remetea Chioarului este așezată în partea de sud a județului 

Maramureș.  Distanța până în municipiul Baia Mare este de 17 km. Distanța din centrul 

comunei până în localitățile aparținătoare este următoarea: Berchez –3km, Berchezoaia-

3km,  Poșta-7km, Remecioara-2km.  

 Comuna se învecinează în partea de nord cu comuna Săcălășeni, în nord vest cu 

Satulung și Coltău, în nord-est cu satul Coaș, în sud cu satul  Codru Butesii, în partea de 

sud-vest cu orașul Șomcuta Mare, iar în partea de vest cu  localitatea Finteușu Mare.

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     5.096 ha                                  

Populație                                                                                                     2.834 loc

Localități aparținătoare                   Berchez, Berchezoaia, Posta, Remecioara

Primar                                                                                                Ioan Buzdugan

Adresa Primăriei                                                                     Str. Principală nr. 80 

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       17 km                                     
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17.   Comuna Satulung
 Website h�p://www.primaria-satulung.ro/

 Comuna Satulung este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, cu 

localitatea de reședință pe șoseaua națională E58 Baia Mare – Cluj Napoca, la o distanță 

de 17 km față de reședința județului.  Comuna este învecinată la nord-est cu comunele 

Recea și Săcălășeni, la nord- vest cu comunele Fărcașa și Ardusat, la sud- vest cu comuna 

Mireșu Mare, la sud- est cu orașul Șomcuta Mare și la est cu comuna Remetea Chioarului. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     6.850 ha                                  

Populație                                                                                                     5.837 loc

Localități aparținătoare                               Arieșul de Pădure, Fersig, Finteușu 
Mic, Hideaga, Mogoșeș�, Pribileș�

Primar                                                                                            Bujorel Muresan

Adresa Primăriei                                                                  Str. Principală nr. 128 

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       17 km                                     
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18.   Comuna Săcălășeni
 Website h�p://www.sacalaseni.ro/

 Comuna este situată în vestul județului Maramureș, la 10 km distanță față de 

municipiul Baia Mare. Din punct de vedere al coordonatelor geografice, comuna 

Săcălășeni se situează la  47º34´50”N la�tudine nordică și respec�v 23º33´55”E 

longitudine es�că. Comuna Săcălășeni este compusă din trei sate: satul Săcălășeni, care 

este centru de comună și satele Coruia și Culcea.  Satele Săcălășeni și Culcea sunt atestate 

documentar în anul 1405, ca aparținând domeniului cetății Chioarului, iar satul Coruia 

este atestat în anul 1385. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     2.879 ha                                  

Populație                                                                                                     2.299 loc

Localități aparținătoare                                                                   Coruia, Culcea

Primar                                                                                  Emilian-Gheorghe Pop

Adresa Primăriei                                                                     Str. Principală nr. 67

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                       10 km                                     

 



27

19.   Comuna Valea Chioarului
 Website h�p://www.valeachioarului.ro/

 Comuna Valea Chioarului se situează în partea de sud-vest a județului 

Maramureș făcând parte integrantă din zona etnografică Chioar.  Reședința de comună, 

Valea Chioarului este situată pe drumul european E58, Baia Mare – Dej, la o distanță de 35 

km față de orașul reședință de județ, Baia Mare. 

Date sta�s�ce:

Suprafața                                                                                                     7.908 ha                                  

Populație                                                                                                     2.025 loc

Localități aparținătoare                          Curtuiușu Mare, Mesteacăn, Durușa, 
Vărai, Fericea

Primar                                                                                                      Ioan Burde

Adresa Primăriei                                                                  Str. Principală nr. 194 

Distanța până la municipiul Baia Mare                                                      35 km                                     
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III. PARTENERI INSTITUŢIONALI AI PROIECTULUI 
INTER_URBAN

 Această organizație non guvernamentală a fost înființată în anul 2004, ca 
urmare a colaborării dintre Consiliul Local Ivano Frankivsk si Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, prin programul '' Guvernanță Municipală și Programul de dezvoltare 
drabilă''.
 Proiectul- pilot a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism pentru 
implementarea principiului de 'dezvoltare durabilă' în Ivano Frankivsk și lansarea unui 
parteneriat public-privat care să discute pe tema problemelor sociale, economice și de 
mediu, pe plan local.
 În 2004, Grupul Local de Acțiune a fost înglobat în structura Consiliului Local. 
Ulterior, a fost reorganizat ca Centrul de Resurse, având urmatoarele obiec�ve:

 Îmbunătățirea calității vieții prin iniția�ve de implementare a dezvoltării    
durabile;

 Promovarea parteneriatelor dintre comunitate și autoritățile publice locale,  
dintre sectorul public si cel privat;

 Discuții de informare publică pentru mo�varea cetățenilor să acorde importanța 
necesară nevoilor locale, priorităților și colaborării cu guvernul;

 Colectarea datelor comunităților locale și ins�tuțiilor;
 Organizarea vizitelor de studiu;
 Prega�rea profesională a ac�viș�lor de la nivel minim până la nivel avansat de 

experiență în conducere, pentru a fi capabili să își creeze un sistem de guvernare 
eficace și de dezvoltare durabilă a organizațiilor lor;

 Oferirea de consultanță și exerciții tema�ce pentru organizații;
 În prezent, această organizație non guvernamentală se numește Centrul pentru 
Dezvoltare Municipală şi Regională, iar sarcinile i-au fost ex�nse. Centrul pune un mare 
accent pe dezvoltarea urbană durabilă, prin implementarea în acest sens de proiecte, 
beneficiind de asistență tehnică internațională și de colaborarea cu Consiliul Local al 
oraşului Ivano Frankivsk. 

1. Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk
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2. Direcția Județeană de Sta�s�că Maramureș:

Website   h�p://www.maramures.insse.ro/

 Sta�s�ca  oficială  în  România  se  desfășoară  prin  serviciile  de  sta�s�că 
oficială  și  este   organizată  și  coordonată  de  Ins�tutul  Național de Sta�s�că, organ  de  
specialitate  al  administrației  publice  centrale,  cu  personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.
 Ac�vitatea Direcției Județene de Sta�s�că se orientează către următoarele 
obiec�ve principale:

 producerea informațiilor sta�s�ce opera�ve necesare factorilor de decizie ai 
strategiei economico-sociale;

 asimilarea indicatorilor sta�s�ci specifici economiei de piață și implementarea 
metodologiilor de cercetare și calcul în concordanță cu standardele și prac�ca 
internațională;

 dezvoltarea sta�s�cii calita�ve, în completarea celei tradiționale;
 ex�nderea și diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor;
 cooperarea cu alte ins�tute naționale de sta�s�că în vederea dezvoltării unui 

sistem sta�s�c durabil, derularea de proiecte sta�s�ce în vederea asigurării 
comparabilității datelor sta�s�ce cu sta�s�cile altor țări și alinierea la 
standardele UE.

3. Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

Website   h�p://www.apmmm.anpm.ro/

 APM Maramureș este ins�tuție publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, 
finanțată de la bugetul de stat.
 Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș îndeplinește, la nivel județean, 
atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respec�v: implementarea 
poli�cilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean.
 Agențiile județene pentru protecția mediului emit acte de reglementare în 
domeniul protecției mediului, în conformitate cu competențele atribuite de către 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prevăzute în legislația în vigoare.

4. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Website   h�p://www.isjmm.ro/

 Rolul și atribuțiile inspectoratului școlar județean:
 Aplică poli�cile și strategiile Ministerului Educației Naționale la nivel județean;
 Controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea ac�vităților de 

predare-învățare și respectarea standardelor naționale/ indicatorilor de 
performanță, prin inspecția școlară
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 Controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de 
învățământ;

 Asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea 
elevilor și monitorizează par�ciparea la cursuri a acestora pe durata 
învățământului obligatoriu;

 Coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la 
nivelul unităților de învățământ din județ;

 Monitorizează implementarea programelor naționale inițiate de Ministerul 
Educației Naționale  pe aria județului, precum și a proiectelor derulate de 
unitățile școlare și cele conexe în cadrul programelor Uniunii europene în 
domeniul educației;

 Ges�onează baza de date privind cadrele didac�ce calificate angajate în unitățile 
de învățământ, precum și întreaga bază de date a educației;

5.  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

Website   h�p://www.maramures.anofm.ro/

 Obiec�vele ins�tuției:
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă este o ins�tuție publică 
cu  personalitate  uridică,  înființată  în  baza  Legii 145/1998,  începând  cu  data de  1 
ianuarie 1999. Funcționează în subordinea Agenţiei Na�onale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (ANOFM) Bucureș�
 AJOFM Maramureș asigură implementarea, la nivel județean , a măsurilor de 
prevenire   a șomajului,   protecția   socială   a   persoanelor   neîncadrate   în   muncă, 
organizează și coordonează ac�vitatea de ocupare și de formare profesională a forței 
de muncă.
 Pentru îndeplinirea atribuțiilor, AJOFM cooperează cu:

 autoritățile administrației publice locale
 cu organizațiile guvernamentale
 societatea civilă
 furnizorii de ocupare din domeniul privat
 partenerii sociali

6. Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare

Website   h�p://www.baiamare.ro/ro.

 Atribuții:
 amenajarea și întreținerea spațiilor verzi situate pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
 producerea în sere și pepiniere a materialului dendrofloricol
  amenajarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată, a locurilor de 

joacă pentru copii
 salubrizarea și deszăpezirea aleilor din parcurile publice, 
  administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
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7. Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare

Website   h�p://www.spasbm.ro/ro.

 Serviciul Public Asistență Socială s-a înființat de către Consiliul Local al 
Municipiului Baia Mare  prin hotărârea nr.155/2002,  ca serviciu  public cu personalitate 
juridică având ca obiect principal de ac�vitate asistența socială.
 Unul dintre obiec�vele specifice ale serviciului public îl cons�tuie 
„Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate", as�el SPAS a menținut şi 
a dezvoltat servicii sociale în funcție de nevoile comunității.
 Ins�tuția a cunoscut o dezvoltare rapidă şi dinamică, determinată de evoluția 
permanentă a nevoilor la nivelul societății româneş�, ceea ce impune o adaptare 
permanentă a serviciilor oferite as�el încât să fie în concordanță cu nevoile sociale 
existente.

IV. DESCRIEREA PROIECTULUI INTER_URBAN

 Inter_Urban este un proiect transfrontalier, al cărui scop îl cons�tuie 
intensificarea şi consolidarea cooperarării transfrontaliere prin crearea si dezvoltarea 
unei baze de date IT transfrontaliere cu indicatori necesari monitorizării procesului de 
dezvoltare durabilă a zonelor metropoliane  Baia Mare (RO) şi  Ivano Frankivsk (UA).

 Obiec�vele specifice vizează:
 1. Definirea unui set de indicatori relevanți în domeniile economic, social, al 
protecției mediului și al planificării urbane pentru a monitoriza gradul dezvoltării durabile 
în cele două zone. 
 2. Îmbunătățirea managementului administrațiilor publice locale din Baia Mare 
și Ivano Frankivsk – planificare strategică și poli�ci publice – prin realizarea unor analize și 
comparații periodice între indicatorii din diverse perioade de �mp, pentru a oferi 
rapoarte publice asupra procesului de dezvoltare durabilă. 
 3. Implicarea comunității locale în procesul decizional privind dezvoltarea 
durabilă a celor două zone vizate de proiect. 

 Principalele ac�vități ale proiectului sunt:
 Organizarea a patru ateliere de lucru și a unei conferințe comune, în vederea 

iden�ficării setului de indicatori.
 Defini�varea setului de indicatori necesari pentru monitorizarea dezvoltării 

durabile a zonei transfrontaliere Baia Mare – Ivano Frankivsk.
 Dezvoltarea și implementarea sistemului informa�c integrat de procesare a 

datelor pentru obținerea valorii indicatorilor ce urmează a fi monitorizați.
 Crearea pla�ormei interac�ve IT pentru ges�onarea bazei de date 

transfrontaliere cu indicatori.
 Instruirea grupului de lucru desemnat de parteneri, pentru u�lizarea sistemului 

informa�c integrat și ges�onarea pla�ormei interac�ve. 
 Publicitatea și promovarea proiectului și a programului de finanțare. 
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 Scopul proiectului:
 Un parteneriat transfrontalier durabil între zonele metropolitane Baia Mare și 

Ivano Frankivsk
 Un număr de patru ateliere de lucru pentru definirea și selectarea indicatorilor 

dezvoltării socio-economice și o conferința finală transfrontalieră. 
 O bază de date cu indicatori care vor oferi o imagine relevantă despre stadiul 

dezvoltării durabile a comunităților partenere în proiect.
 Un sistem informa�c integrat de procesare a datelor și generare a indicatorilor.
 O pla�ormă interac�vă cu rol în managementul bazei de date cu indicatori.
 Un număr de 20 de specialiș� instruiți în problema�ca dezvoltării durabile. 

V. LISTA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE 
URBANĂ ŞI METROPOLITANĂ

I.TERITORIU, LOCUINȚE, UTILITĂȚI PUBLICE

  1.      Suprafaţa locuibilă- total mp 

  2.      Lungimea străzilor orășeneș� – total km

  3.      Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare – km

  4.      Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor- km

  5.      Gaze naturale distribuite- total –mii mc

  6.      Suprafaţa totală a Municipiului Baia Mare/Ivano Frankivsk – km2

  7.      Suprafaţa totală a Zonei Metropolitane – km2

  8.      Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile - km

II.POPULATIE

  9.      Populația totală stabilă – indicator semestrial și anual 

10.     Stabiliri de domiciliu în localitate 

11.     Plecări cu domiciliul din localitate 

12.     Emigranți 

13.     Imigranţi

14.     Procentul populației pe grupe de vârstă - copii 0 – 14 ani

15.     Procentul populației pe grupe de vârstă - apți de muncă 15 – 64 ani

16.     Procentul populației pe grupe de vârstă - vârstnici – peste 70 ani
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III. FORȚA DE MUNCĂ

  17.      Salariați - total- număr mediu� �
  18.      Număr mediu salariați în industrie�
  19.     Număr mediu salariați în construcții�
  20.     Număr mediu salariați în administrație publică 

  21.     Număr mediu salariați în învățământ��
  22.     Număr mediu salariați în sănătate

IV. ÎNVĂȚĂMÂNT

 23.     Grădinițe de copii

 24.     Școli din învățământul primar și gimnazial

 25.     Licee� � � � �
 26.     Ins�tuții de învățământ universitar�
 27.     Copii înscriși în grădinițe�
 28.     Elevi înscriși- total� �
 29.     Studenți înscriși� �
 30.     Personal didac�c- total�
 31.     Numărul absolvenților de liceu care își con�nuă studiile universitare în Baia              

Mare/Ivano Frankivsk   (anual)

 32.    Numărul de absolvenți de studii universitare care se angajează în ins�tuții/          
firme din Baia Mare/Ivano Frankivsk (anual)

V. CULTURĂ ȘI ARTĂ

  33.      Ins�tuții de spectacole- total� �
  34.      Biblioteci- număr� �
  35.      Muzee- număr� � � � �
  36.      Vizitatori ai muzeelor- număr�

VI. SĂNĂTATE

  37.      Număr paturi in spitale- sector public și privat

  38.      Număr de medici în sector public și privat�
  39.      Număr de personal mediu sanitar în sector public și privat 

  40.      Număr de spitale- sector public și privat�
  41.      Număr farmacii
�
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VII. TURISM

  42.      Hoteluri- număr� � �
  43.      Moteluri- număr� � � �
  44.      Alte categorii de unități de cazare - număr�
  45.      Locuri în unita� de cazare – total- număr�
  46.      Număr persoane cazate� � �

  47.      Salariu mediu lunar brut

  48.      Inves�ții străine directe/ cap de locuitor

  49.      Cifra de afaceri/ cap de locuitor

  50.      Procentul IMMurilor din totalul operatorilor economici

  51.      Întreprinderile ac�ve pe categorie (% din total)

  52.      Microîntreprinderi (0 – 9 salariați)

  53.      Întreprinderi mici și mijlocii (10 – 49 salariați)

  54.      Întreprinderi mijlocii (50 – 249 salariați)

  55.      Întreprinderi mari (250 salariați și peste)

IX. PROTECȚIA MEDIULUI

VIII. ECONOMIE

56.      Suprafața zonelor contaminate (ha)

57.      Suprafața ariilor protejate (ha)

58.       Emisii poluanți (tone/an)- gaze cu efect de seră (GES)

X. FORȚĂ DE MUNCĂ

  59.      Rata șomajului (anual)� �
  60.      Numărul de șomeri (anual)

  61.      Populația ac�vă (anual)

  62.      Numărul de locuri de muncă disponibile (anual)

  63.      Numărul de șomeri pe grupe de varstă (anual)
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XI. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ – URBANISM

  64.      Număr locuințe nou construite� �
2  65.      Total suprafață u�lă locuințe nou construite/m

  66.      Număr cladiri cu altă des�nație nou construite�
2  67.      Total suprafață a spațiilor cu altă des�nație nou construite/m

XII. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ - VENITURI

  68.      Gradul de realizare a veniturilor (veniturile totale încasate/ venituri totale    
programate)- trimestrial

  69.      Gradul de finanțare din  venituri proprii (venituri proprii încasate/ venituri 
totale încasate)- trimestrial

  70.      Venituri proprii încasate per capital (venituri proprii încasate/ număr de 
locuitori)- anual

  71.     Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (venituri din impozite pe 
proprietate încasate/ venituri din impozite pe proprietate programate)- anual

  72.    Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (încasări din 
surse primite de la bugetul de stat/ venituri total încasate)- anual

XIII. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ -  PROGRAME, PROIECTE, STRATEGII

73.      Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile

75.      Număr/ valoare proiecte cooperare transfrontalieră finanțate din fonduri 
nerambursabile

XIV. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ -  FINANȚĂRI LOCALE

76.      Valoarea finanțărilor locale pentru cultură

77.      Valoarea finanțărilor locale pentru �neret

78.      Valoarea finanțărilor locale pentru sport
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VI. ACORDUL DE PARTENERIAT

ACORD DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER
ROMÂNO - UCRAINEAN

Nr. __________ /ADI ZMBM/ _______________
Nr. _________ /ONG CDMR-RC IF /_______________

dintre

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE

ROMANIA
și

CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE MUNICIPALĂ ȘI REGIONALĂ
IVANO FRANKIVSK

UCRAINA

2014

XV. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ -  CHELTUIELI

79.      Cheltuieli de capital/ cap de locuitor

80.      Cheltuieli cu asistența socială/ cap de locuitor

81.      Cheltuieli cu învățământul/ cap de locuitor

82.      Cheltuieli cu iluminatul public (total)

83.      Cheltuieli cu transportul public (total)

84.      Cheltuieli cu salubrizarea (spații verzi, deșeuri, deszăpezit)

85.      Cheltuieli cu drumurile (inves�ții, reparații)

XVI. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

XVII. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ – AMBIENT URBAN

86.      Număr de persoane care beneficiază de asistență socială (bani)

87.      Număr de servicii sociale pe categorii 

288.      Suprafață spații verzi (m /cap locuitor)
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 PREAMBUL
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, 
denumită în con�nuare ADI ZMBM este organizată, potrivit legii, Actului Cons�tu�v și 
Statutului, ca asociație de dezvoltare intercomunitară, persoană juridică fără scop 
patrimonial, de drept privat și de u�litate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a 
unităților administra�v teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe 
acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 
regional și prin furnizarea în comun a unor servicii de u�lități publice;
 ADI ZMBM este cons�tuită din unități administra�v teritoriale în conformitate 
cu O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 
ulterioare, și în deplină concordanță cu Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală și Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de u�lități publice, cu modificările 
și completările ulterioare;
 Centrul pentru Dezvoltare Municipală și Regională - Centru de Resurse, denumit 
mai jos ONG CDMR-RC IF este un ONG cons�tuit cu scopul de a dezvolta un mecanism de 
implementare a dezvoltării durabile în orașul Ivano Frankivsk, în colaborare cu Consiliul 
Local;
 ONG CDMR-RC IF acţionează ca un intermediar între autoritățile locale și 
comunitare, punând mare accent pe dezvoltarea durabilă, prin elaborarea și 
implementarea de proiecte, realizate cu sprijinul asistenței tehnice internaționale și a 
Consiliului Local.
       
        Ţinând seama de prevederile

 Programului Operaţional Comun ENPI CBC Ungaria - Slovacia - România - 
Ucraina 2007 -2013 aprobat de către Comisia Europeană;

 Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
dispozițiilor generale privind ins�tuirea unui instrument european de vecinătate 
și de parteneriat;

 Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a 
normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în 
cadrul Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 din 24 octombrie 2006;

 Documentul Strategic ENPI CBC 2007-2013.

 Având în vedere:
 Contractul de finanțare al proiectului INTER_URBAN - Bază de date 

transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a procesului de dezvoltare durabilă 
în zonele metropolitane Baia Mare și Ivano - Frankivsk, cod proiect 
HUSKROUA/1101/131;

 Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului INTER_URBAN 
încheiat între ADI ZMBM și ONG CDMR-RC IF.
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 Luând în considerare:
 Obiec�vele prevăzute de art. 8 din Statutul de asociere al ADI ZMBM;
 Obiec�vele prevăzute de Actul cons�tu�v al ONG CDMR-RC IF;
 Obiec�vele prevăzute de proiectul INTER_URBAN- Bază de date transfrontalieră 

cu indicatori de monitorizare a procesului de dezvoltare durabilă în zonele 
metropolitane Baia Mare și Ivano -Frankivsk, cod proiect HUSKROUA/1101/131.

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 37, Baia Mare, cod poștal 430311, jud. Maramureș, România, prin 
reprezentantul legal Paul Adrian PECE, Administrator delegat
                                             
                                                                             şi

 ONG „Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională - Centru de Resurse”, 
str. Dnistrova, nr. 26, Ivano - Frankivsk, cod poștal 76018, Ucraina, prin reprezentatul legal 
Uliana SYDOR, Director,
denumite în con�nuare părți, încheie următorul acord de parteneriat.

 Art. 1   Principiile de bază ale acordului
 1.1 dialogul şi comunicare;
 1.2 colaborarea;
 1.3 con�nuitatea;
 1.4 consensul.

 Art. 2   Scopul
 2.1 Colaborarea dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Baia Mare și ONG „Centrul pentru Dezvoltare Municipală și Regională - 
Centru de Resurse privind colectarea, furnizarea, actualizarea și managementul setului de 
indicatori de dezvoltare urbană și metropolitană prin oferirea oricăror informații necesare 
pentru analiza și monitorizarea evoluției acestora.

 Art. 3   Obiec�vele acordului
 3.1  Cooperarea dintre cele două părți în vederea furnizării setului de indicatori 
de dezvoltare economică, socială, culturală și de protecție a mediului stabiliți conform 
listei anexate prezentului acord;
 3.2 Colaborarea dintre cele două părți și actorii locali/regionali implicați în 
proiect în vederea furnizării indicatorilor stabiliți conform listei anexate prezentului acord.
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 Art. 4   Modalități de realizare
 4.1 Fiecare parte va asigura colectarea indicatorilor de dezvoltare economică, 
socială, culturală și de protecție a mediului stabiliți conform listei anexate precum și 
introducerea și actualizarea acestora în sistemul informa�c;
 4.2 Fiecare parte va publica indicatorii stabiliți conform listei anexate, pe 
pla�orma online a proiectului INTER_URBAN, accesibilă prin internet, la adresa 
www.interurban.eu;
 4.3 Fiecare parte va încheia un Acord de parteneriat local cu actorii 
locali/regionali implicați în proiect, în vederea furnizării de către aceş�a a indicatorilor 
stabiliți;
 4.4 Cele două Acorduri de parteneriat local încheiate între părți și actorii 
locali/regionali implicați în proiect se cons�tuie ca și anexe la prezentul Acord, făcând 
parte integrantă din acesta;
 4.5 Frecvența de actualizare a indicatorilor în sistemul informa�c integrat este 
anual, as�el fiecare parte va asigura publicarea indicatorilor pentru anul precedent până 
la data de 30 iunie a anului în curs.

 Art. 5   Perioada de valabilitate și modificări ulterioare
 5.1 Acordul de parteneriat se încheie pe durată nedeterminată;
 5.2 Prezentul acord de parteneriat poate fi modificat sau completat prin acordul 
scris al părților.

 Art. 6   Încetarea acordului de parteneriat
 6.1 Prezentul acord de parteneriat încetează cu acordul scris al părților.

 Art. 7   Dispoziții finale
 7.1 Pentru a�ngerea scopului pentru care a fost încheiat prezentul acord de 
parteneriat, părțile vor acționa cu bună credință și vor depune toate diligențele;
 7.2 Eventualele diferende sau li�gii apărute din sau în legătură cu prezentul 
acord de parteneriat se vor rezolva pe cale amiabilă;
 7.3 Prezentul acord se încheie în limbile română, engleză și ucraineană;
 7.4 În cazul în care vor exista diferențe de interpretare a termenilor privind limba 
în care a fost încheiat acordul de parteneriat, va prevala varianta în limba engleză. 

 Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat în șase exemplare originale, câte trei 
exemplare pentru fiecare parte în limbile română, engleză și ucraineană.
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