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INTRODUCERE
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 constă în satisfacerea necesităţilor pe care cetăţenii le percep şi în soluţionarea probleme-

lor 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.

În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare Economică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, reprezentată prin Co-
misia Brundtland, atrage atenţia pentru prima dată că, adesea, creşterea economică duce în mod paradoxal la 

o deteriorare a calităţii vieţii oamenilor, şi nu la o îmbunătăţire a acesteia, considerând că a devenit imperios ne-

cesară „o formă de dezvoltare durabilă care să îndeplinească nevoile prezente fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi”. La doar 5 ani de la această atitudine, în cadrul Summitului 
Mondi¬al de la Rio de Janeiro din 1992, a fost elaborată şi adoptată Agenda Locală 21, document identificat ca 

un instrument de promovare a dezvoltării durabile, care caută să stabilească un echilibru între creşterea economică, 

echi¬tatea socială şi protecţia mediului. 

Toate acestea au condus la conturarea, în timp, a unor principii de referinţă în planificarea strategică şi alcătuirea strate-

giilor de dezvoltare durabilă. Astfel, în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei Europene a Ministerelor Responsa-
bile pentru Planificare Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra, au fost adoptate de către ţările EU15 politicile 

de dezvoltare spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de coeziune socio-economică la nivel comunitar, între ţările 

membre. Aceste politici înglobează cele 9 principii ale dezvoltării strategice durabile, principii ce fac referire la: 

 ▶  cunoaşterea profundă a teritoriului de administrat şi a contextului general, macro-economic, politic şi social; 

 ▶  alocarea optimă de resurse (financiare, umane şi instituţionale) şi a instrumentelor de implementare şi evalu-

are necesare; 

 ▶  implicarea actorilor locali şi a comunităţii în dezvoltarea lor urbană; 

 ▶  orientarea acţiunilor de management către piaţă, astfel încât strategiile să dezvolte şi să menţină o 

corespondenţă reală între obiectivele şi resursele unei comunităţi; şi

 ▶  orientarea acţiunilor către posibilităţile rentabile de specializare şi oportunităţile din mediul înconjurător, 

astfel încât să se creeze un mediu atractiv şi de calitate pentru locuitori, prin intermediul unor servi-

cii corespunzătoare, care să conducă la o forţă de muncă calificată, la dezvoltarea sectorului privat şi 

îmbunătăţirea productivităţii, la creşterea standardului de viaţă şi protecţia identităţii culturale.

Fiind un concept care trebuie să se regăsească în toate acţiunile de dezvoltare ale unei comunităţi, nu doar în re-

laţia dezvoltare-mediu, planificarea strategică a generat o serie de noi considerente ale managementul strategic: 

modelul şi principiile managementul urban, aflate în strânsă legătură cu principiile directoare ale Uniunii Europene 

pentru realizarea coeziunii teritoriale şi principiile şi metodologia planificării spaţiale, respectiv a documentaţiei de 

amenajare a teritoriului şi urbanism.
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Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când 

fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Astfel că, orice comunitate modernă 

trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei ase-

menea viziuni duce la o activitate administrativă descentralizată şi ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportuni-

tăţi şi se pot consuma iraţional resurse preţioase. 

Considerente metodologice

Principiile ce stau la baza procesului de planificare strategică sunt asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comu-

nităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Acestea sunt totodată elementele esenţi-

ale ale operaţionalizării Fondurilor Structurale, fiind incluse în pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care 

se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre UE printr-o serie de etape succesive, în urma 

cărora, planurile se realizează de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, identificate obiectiv.

Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe 
o perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: realizarea unei analize preliminare, stabilirea 

viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea docu-

mentului strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a 

unui management strategic integrat, performant la toate nivelurile, capabil să identifice şi să fructifice oportunităţile 

apărute pentru beneficiul comunităţii.

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată fără dubiu că supravieţuirea şi 

dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor mici şi medii cum este şi cazul comunei Recea, depinde aproape 

exclusiv şi în egală măsură de capacitatea Primăriei şi a Consiliului Local:

 ▶  de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenului de globalizare;

 ▶ de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare;

 ▶ de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare;

 ▶  de a atrage şi a motiva societatea civilă;

 ▶ de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice;

 ▶ de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi investitorii privaţi, 

 ▶ de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale; 

 ▶ de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori calităţii ambientale, şi 

 ▶ de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe). 

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru comuna Recea revi-

ne Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile lor legale.
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Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea de deci-

zie a Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale în care este 

chemat să joace un rol esenţial, în strâns parteneriat cu societatea civilă şi cu mediul antreprenorial.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Recea a fost iniţiat ca răspuns la interesul 

exprimat de către Consiliului Local al comunei Recea pentru elaborarea unui demers strategic. În cadrul acestui 

proces au fost luate în calcul toate dimensiunile şi caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de 

interdependenţă, au fost efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice sectoriale, iar rezul-

tatele obţinute au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi analize efectuate în teren.
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Instrumentele de cercetare folosite in procesul metodologic au fost: 

a.  Interviuri, desfăşurate în teren, care au vizat în principal lideri ai comunităţi, susceptibili de a influenţa în 

sens pozitiv bunul mers al acesteia, respectiv şefii direcţiilor aparatului administrativ, precum şi lideri infor-

mali ai comunităţii, cunoscuţi pentru implicarea, motivarea şi gradul de multiplicare al ideilor în comunitate; 

b. Date şi documente relevante (detaliate sub titlul „surse documentare”).
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CAPITOLUL I. AUDIT TERITORIAL

1. PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Poziția și importanța regională. Scurt istoric

Comuna Recea este situată în partea de Nord a Transilvaniei, în Vestul județului Maramureș, în depresiunea Baia 

Mare, fiind străbătută de râurile Lăpuș și Săsar (afluent al Lăpușului). Județul Maramureș face parte din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest, alături de județele Satu Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor și Cluj.

Comunea Recea este formată din 5 localități: Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Recea și Săsar.

Localizarea comunei Recea

 

Sursă: Strategie Recea 2009 și Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș

Conform împărțirii tradiționale a zonei Maramureșului, în „țări”, comuna Recea aparține Țării Chioarului,  proximi-

tatea față de Țara Codrului exercitând, de asemenea, influențe asupra caracterului cultural al localității. Imediata 

apropiere de municipiul Baia Mare (5 km)  face ca localitatea să graviteze în jurul acestui centru urban. Așadar, din 

perspectiva relațiilor cu Baia Mare, acestea sunt de tip complex, urban-rural, intra-regional, legăturile cu celelalte 

centre polarizatoare ale județului nefiind semnificative.  

Arealul comunei prezintă urme ale locuirii din timpuri străvechi. Există dovezi care arată că zona a fost populată încă 

din Paleolitic. Bogăția și diversitatea resurselor de minereuri feroase au avut un rol deosebit în evoluțiile ulterioare, 

spre sfârșitul Neoliticului, comunitățile existente aici dezvoltând meșteșuguri de prelucrare a metalelor pentru 

obținerea de unelte. Această evoluție continuă și în Epoca Fierului, când tehnica cunoaște un progres considerabil 

datorită răspândirii fierului ca material de confecționare a uneltelor, care, de această dată, având o calitate supe
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rioară, a dus la o ușurare a muncii.  În cea de-a doua perioadă a Fierului, zona Maramureșului, cât și Transilvania, re-

prezintă areale de locuire ale triburilor dacice, fiind integrate în statele centralizate conduse de către Burebista, iar 

apoi de către Decebal.

Mențiunile asupra Maramureșului, și asupra comunei apar mult mai târziu. Satele componente ale comunei au fost 

atestate documentar în perioade diferite. Cea mai veche atestare documentară o are satul Săsar, în anul 1327, sub 

numele de Zazarbanya. Denumirile au variat de-a lungul timpului, cea actuală datând de la 1854. Satul Bozânta Mică 

a fost atestat documentar în anul 1405, sub numele de Bozincha. Actuala denumire datează tot de la 1854. Prima 

mențiune documentară asupra satului Mocira datează din anul 1411, dub denumirea de Hidegkuth, numele actual 

fiind adoptat în 1851. Lăpușel a fost atestat documentar în anul 1760, când se numea Hagymos Lapas, în anul 1854 

fiind cunoscut sub denumirea de Hagymas Lăpuș. Cea mai recentă atestare este asupra existenței satului Recea, 

1828, când era denumit Lénardfalu Récz. 

Apropierea de orașul Baia Mare a avut un rol covârșitor în destinul comunei, aceasta fiind caracterizată ca fiind o co-

mună suburbană. Totodată, existența zăcămintelor feroase și neferoase, în special aurifere, a reprezentat un factor 

important în dezvoltarea timpurie a localității, dar și a activităților, meșteșugurilor specifice. 

1.2. Factori culturali

Sub aspect cultural, comuna Recea păstrează din valorile și tradițiile reprezentative zonei.  Obiceiuri precum săr-

bătorirea hramului bisericesc, specific fiecărui sat în parte, încă reprezintă evenimente importante pentru locui-

tori. Obiceiurile specifice Crăciunului sau „stropitul” fetelor, practicat în cea de-a doua zi de Paști sunt încă vii în 

cadrul comunității, fiind elemente cu valoare identitară. Alte obiceiuri sunt legate de etapele parcurse de membrii 

comunității într-un anume moment al vieții, cum ar fi botezul sau căsătoria.

 

Pe lângă aceste obiceiuri, o importanță culturală deosebită o au dansurile și cântecele tradiționale, care sunt valo-

rificate și cultivate în rândul comunității. O activitate populară în localitate este cea corală, satele Lăpușel, Mocira, 

Recea şi Săsar având o tradiție bogată în cultivarea activităților corale. De-a lungul timpului, diverse personalități 

locale s-au ocupat de organizarea corurilor, care au adus și numeroase premii, prin participarea la evenimente, con-

cursuri de profil. De asemenea, de la mijlocul anilor 2000, autorităţile locale au susţinut puternic revitalizarea dan-

surilor populare în comunitate, finanţând activitatea câte unui ansamblu de dansuri în satele Mocira, Recea, Săsar şi 

Lăpuşel. Din anul 2005 activitatea ansamblurilor a crescut considerabil, fiind foarte populară printre copiii şi tinerii 

din comună, în prezent în satul Săsar funcţionând 3 grupe de ansamblu (copii, tineri şi adulţi), iar în Mocira făcându-

se primul schimb complet de generaţii.

Portul popular 
Portul popular din comuna Recea este unul specific, fotografiile păstrate de-a lungul timpului fiind o mărturie a 

evoluției acestuia. Unul dintre cele mai importante elemente de reper în ceea ce priveşte elementele distinctive ale 

portului popular este vârsta celor care îl poartă. Astfel, portul femeilor este format din: zadie pe cap, legată în spate, 

spăcel brodat, căput, pindileu și zadie de dinainte, iar cel al bărbaților din: cămeșă de pânză, laibăr și pantaloni de pos-

tav. Portul fetelor este format din: spăcel cu flori, mărgele la gât, bluză cu guler lat, strâmtă la pumnișei, pindileu, șurț 

preșelit și tidit cu dantelă de-a roata, iar cel al băieților din: clop, cămeșă de pânză, căput, ciucuri de postav și cizme. 
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2. CARACTERIZARE TERITORIALĂ

2.1. Localizare geografică 

Comuna Recea este situată în Depresiunea Baia Mare, la 5 km de municipiul Baia Mare, reședința de județ, la 20 de 

km de Șomcuta Mare și la 7 km de Tăuții-Măgheruș. 

Accesul în comună se face prin drumul european E58 Baia Mare – Cluj-Napoca, care străbate 2 dintre satele com-

ponente: Recea și Lăpuș, satele Bozânta Mică şi Săsar fiind situate la Vest de E58, iar satul Mocira la Est de E58. De 

asemenea, satele Săsar şi Mocira se află în imediata vecinătate a Străzii Europa din Baia Mare care îndeplineşte rolul 

de centură ocolitoare sudică a municipiului.

Organizarea administrativ – teritorială a comunei Recea

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș

Comuna Recea se învecinează cu:

 ▶ la Nord – municipiul Baia Mare și orașul Tăuții-Măgheruș;

 ▶ la Vest – comuna Ardusat;

 ▶ la Sud și Sud-Vest – comuna Satulung;

 ▶ la Est și Sud-Est – comuna Coltău;

 ▶ la Est – comuna Groși.

2.2. Caracterizare administrativ-teritorială 

Suprafața totală a comunei Recea este de 4.388 ha, reprezentând 0,7% din suprafața totală a județului Maramureș, 

situându-se astfel pe locul 52 din cele 76 de comune și orașe ale județului. Aproximativ 76% din această suprafață, 

respectiv 3.331 ha este reprezentată de terenuri cu funcție agricolă, ocupând la nivel județean locul 40, restul de 

14%, adică 1.057 ha, fiind teren neagricol. 
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Potențialul agricol al comunei este unul ridicat, dată fiind suprafața considerabilă de teren arabil, adică 40% din 

suprafața totală (1.773 ha), dar și suprafața de fânețe (18% - 777 ha) și pășuni (15% - 652 ha), care reprezintă un factor 

important în activitățile agricole de creștere a animalelor.  Suprafața de teren agricol cu livezi și vii ocupă, împreună, 

aproximativ 4% din suprafață comunei (129 ha). Un element important este dat de faptul că terenul arabil este lo-

calizat în mare parte în lunca Lăpuşului şi a Săsarului, fiind un teren cu fertilitate ridicată care favorizează cultura de 

legume, activitate pentru care locuitorii comunei Recea sunt recunoscuţi în zonă. 

Modul de folosinţă a terenurilor în comuna Recea, 2011

Tipuri de teren Suprafaţa (ha) % în suprafaţa 
comunei

Locul în judeţ % în suprafaţa 
judeţului

Terenuri agricole 3.331 75,91% 40 1,1%

Arabil 1.773 40,41% 11 2,2%

Păşuni 652 14,86% 44 0,7%

Fâneţe 777 17,71% 49 0,6%

Vii și pepiniere viticole 7 0,16% 10 2,9%

Livezi și pepiniere pomicole 122 2,78% 19 2,0%

Terenuri neagricole 1.057 24,09% 57 0,3%

Păduri 146 3,33% 74 0,1%

Ape, bălţi 198 4,51 6 3,7%

Construcţii 372 8,48% 8 2,9%

Căi de comunicaţii şi 

căi ferate

107 2,44% 18 1,7%

Terenuri degradate şi 

neproductive

234 5,33% 11 2,3%

Total 4.388 100% 52 0,7%

Sursa: Institutul Național de Statistică
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2.3. Patrimoniul natural
2.3.1. Relieful

Comuna Recea se situează în Depresiunea Baia Mare, la o altitudine medie de 228 metri deasupra nivelului mării. 

Relieful este preponderent de câmpie și dealuri. În partea de Vest întâlnim dealuri, care coboară domol spre câmpie, 

ajungând în apropierea râului Lăpuș la altitudini de 160 m deasupra nivelului mării. 

Terasele și luncile sunt treptele cele mai joase de relief. Atât râul Săsar cât și râul Lăpușel au format terase, pe ambele 

maluri, de câte 5-7 metri. Luncile sunt porțiuni inundabile, îngropate în aluviuni nisipoase amestecate pe alocuri cu 

pietrișuri.

Relieful comunei Recea

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ)  Maramureș

Expoziția versanților în comuna Recea

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ)  Maramureș



Strategia de Dezvoltare a Comunei Recea, jud.Maramureş

21 | 120

2.3.2 Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică a comunei Recea este reprezentată de râul Lăpuș şi afluenţii săi: Săsar și Valea Caselor, la care 

se mai adaugă altele cursuri de apă de dimensiuni mai mici: Arieșul, Craica și Cărbuneasca. La acestea se adaugă 

amenajarea piscicolă „Două Veverițe”. 

Râul Lăpuș, care izvorăște din Munții Lăpuș, străbate comuna pe o lungime de 15 km și are o importanță deosebită 

în drenarea terenurilor din jur, formând numeroase lunci și terase, cu un grad ridicat de fertilitate, factor favorizant al 

culturilor de legume, întâlnite frecvent în această zonă. Apele acestui râu pot fi folosite și la irigarea culturilor aflate 

pe malurile sale. 

Râul Săsar, care străbate localitatea pe o lungime de 8 km, în zona satului omonim, de la limita municipiului Baia 

Mare, până la limita localității Bozânta Mare, coboară din zonele înalte ale Munților Gutâi. Acesta transportă din 

amonte cantități considerabile de pietrișuri, care se depun de-a lungul albiei sale. 

2.3.3. Resursele solului și ale subsolului

Principalele tipuri de soluri întâlnite în comuna Recea sunt luvosolurile albice și aluvisolurile. Luvosolurile albice 

sunt reprezentative pentru zona depresionară Baia Mare, însă calitățile acestui tip de sol nu sunt deosebite, având un 

nivel de substanțe nutritive mediu spre scăzut. Potrivite pentru acest tip de sol sunt culturile mai puțin pretențioase, 

cum ar fi cartoful, orzul sau plantele furajere. Aluvisolurile, care ocupă suprafețe comparabile cu cele ocupate de luvi-

solurile albice, se întâlnesc de-a lungul râurilor, şi, având o cantitate ridicată de substanțe nutritive, sunt foarte fertile. 

Izolat, în partea de Nord a comunei, există și soluri de tipul andosolurilor și districambiosolurilor andice și luvo-
solurilor și eutricambiosolurilor. Andosolurile sunt tipuri de soluri apărute pe roci vulcanice, bogate în minerale 

amorfe, cu grad mare porozitate, densitate aparent redusă, în general acide și bogate în humus. Vegetația caracteris-

tică este cea de pădure. Districambiosolurile au un nivel ridicat de permeabilitate, o capacitate redusă de reținere 

a substanțelor nutritive, fiind acide. Se poate cultiva pe acest tip de soluri grâul, cartoful sau pot fi folosite ca pășuni 

și fânețe. Eutricambiosolurile prezintă o structură lutoasă sau prăfo-lutoasă, cu un conținut de humus relativ scă-

zut, dar cu o aprovizionare de substanțe nutritive relativ bună. Aceste tipuri de soluri pot fi valorificate prin plantații 

pomicole, culturi puțin pretențioase, dar și prin păduri sau pajiști. 
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Tipuri de soluri pe teritoriul comunei Recea

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ)  Maramureș

2.3.4. Clima

Clima din zona comunei Recea este temperat-continentală, de adăpost, cu ierni blânde, lipsite de viscol, dar bogate 
în precipitații și veri răcoroase. Aflat la adăpostul lanțului carpatic arealul este protejat de intemperiile reci dinspre 
Nord-Est. Temperatura aerului atinge cota medie multianuală de 9,6 0C, media lunii ianuarie fiind de -2,4 0C, iar cea 
a lunii iunie de 19,9o C. Faptul că localitatea se află în Depresiunea Baia Mare poate duce la apariția de fenomene 

depresionare specifice, cum ar fi inversiunile termice. 

Umiditatea medie a aerului este de 75%. Cantitatea medie anuală a precipitațiilor atmosferice este una constantă, 

media anuală 976 mm. Precipitațiile sub formă de ninsoare acoperă solul timp de 67,2 zile din an. 

Anual sunt 15 zile de brumă. Prima ninsoare cade în jurul datei de 10 noeimbrie, iar ultima în jurul datei de 9 aprilie. 
În ceea ce privește masele de aer, acestea nu înregistrează caracteristici deosebite. Caracterul depresionar face să 
apară o imobilizare a acestora, fapt care aduce perioade lungi de calm atmosferic. Nebulozitatea este ridicată, în 

special primăvara, acest fapt fiind o urmare a paravanului creat de munți. 

Tipuri de topoclimate pe teritoriul comunei Recea

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ)  Maramureș
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2.3.5. Flora și fauna

Din punctul de vedere al florei, zona comunei Recea cuprinde o varietate de specii ierboase și arborescente. Cea 

mai des întâlnită specie de arbori este fagul (Fagus silvatica), iar din categoria arbuștilor pot fi întâlniți: alunul (Co-

rylus avellana) şi socul (Sambucus nigra). Flora spontană, întâlnită pe pășuni și fânețe este reprezentată de: păiușcă 

(Agrostis tenuis), păiușul roșu (Festuca rubra), trifoiul (Trifolium pratense), golomățul (Dactylis glomerata). Datorită 

existenței unei activități pomicole și viticole, peisajul florei  este completat de cel al pomilor fructiferi și al viței de vie. 

Dată fiind diversitatea florei, se înregistrează o diversitate și în rândul faunei (mamifere, păsări, reptile, pești).

Speciile de mamifere cele mai răspândite sunt: căpriorul (Capreolus capreolus), lupul (Canis lupus), veverița (Scirius 

vulgaris), vulpea (Vulpes vulpes), ariciul (Erinaceus roumanicus), iepurele (Lepus europaeus) și șoarecele de câmp 

(Arvicola terrestris). 

Speciile de păsări cele mai răspândite sunt: gaiţa (Garrulus glandarius), mierla (Turdus merula), uliul (Buteo buteo), 

pupăza (Epupa epops), vrabia (Passer domesticus), piţigoiul (Parus maior), prepeliţa (Coturnix coturnix), cucul (Cuculus 

canorus), rândunica (Hirundo rustica), barza (Ciconia ciconia) şi fazanul (Phasianus colchicus).

Speciile de reptile cele mai răspândite sunt: şopârla cenuşie (Lacerta agilis) şi şarpele de casă (Natrix natrix).

Speciile de pești întâlnite în apele principalului râu din comună, Lăpuș, sunt: scobarul (Chondrostoma nasus), mreana 

(Barbus barbus), somnul (Silurus glanis), ştiuca (Esex lucius) și  cleanul (Leucistus cephalus).

2.4. Calitatea mediului înconjurător și gestiunea deșeurilor
2.4.1. Poluarea aerului

Dată fiind apropierea de municipiul Baia Mare, în care se desfășoare activități de amploare în industria metalurgică, 

principala sursă de poluare o reprezintă emisiile atmosferice provenite din această industrie. O altă sursă de poluare 

a aerului o reprezintă iazurile de decantare a sterilului rezultat din extragerea minereurilor neferoase din Baia Mare. 

Aceste lacuri nu sunt acoperite, fapt care poate duce la răspândirea în atmosferă a pulberilor de suspensie. Un alt 

factor poluant este reprezentat de traficul rutier, a cărui noxe reduce calitatea aerului. Caracterul depresionar al reli-

efului reprezintă, din punct de vedere al poluării aerului, un dezavantaj, din cauza apariției fenomenului de calm at-

mosferic. Dinamica redusă a maselor de aer duce la stagnarea noxelor în aerul aflat deasupra arealului depresionar.

2.4.2. Poluarea solului

Riscul de poluare a solului vine din zona de exploatare a minereurilor neferoase. Atât lacurile de decantare a ste-

rilului, cât și noxele emise de industria metalurgică pot reprezenta factori de poluare a solului, elementele nocive 

infiltrându-se prin intermediul ploilor sau a precipitațiilor în general. În anul 2000, 7 ha de teren arabil au fost afectate 

de revărsarea apelor reziduale din Iazul de Decantare Săsar.
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2.4.3. Poluarea apei

Comuna Recea a fost victima unui dezastru ecologic, în anul 2000. Precipitațiile abundente din acea perioadă au dus 

la ruperea digului de la Iazul de Decantare Săsar. O cantitate considerabilă de ape reziduale cu conținut de metale 

grele și cianuri a ajuns în râul Săsar, apoi în Lăpușel, Tisa și finalmente în Dunăre. Acest eveniment a reprezentat un 

dezastru ecologic de proporții, impactul local fiind enorm. Principalul risc de poluare rămâne în continuare existența 

iazurilor de decantare.

2.4.4. Poluarea sonoră

Principala sursă de poluare sonoră este reprezentată de către traficul rutier, mai ales în zonele străbătute de drumul E58.

2.4.5. Gestiunea deșeurilor

Deși nu dispune de un amplu management al deșeurilor, la nivelul comunei Recea s-au desfășurat acțiuni de 

conștientizare a importanței gestiunii corecte a deșeurilor, demarându-se chiar proiecte în vederea dezvoltării unui 

sistem de depozitare a deșeurilor, care să deservească atât localitatea, cât și zonele limitrofe sau  județul. 

2.5. Zone cu risc natural și antropic

Principalele riscuri naturale înregistrate la nivelul comunei sunt alunecările de teren și inundațiile. În perioadele cu 

precipitații abundente sau la topirea zăpezii, apar fenomene de eroziune a solurilor, chiar inundații de-a lungul al-

biilor râurilor. Inundațiile sunt provocate, preponderent, de râul Lăpuș, în special în zona satelor Lăpușel și Bozânta 

Mică. La ieșirea din matcă a râului Lăpuș se produc daune asupra locuințelor, dar și  asupra terenurilor agricole.

Cantitatea de aluviuni pe care o transportă râul Săsar duce la ridicarea nivelului de bază al acestuia, provocând 

inundații în perioadele cu precipitații în exces. 

Riscurile antropice sunt reprezentate de existența iazurilor de decantare a sterilului.
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3. CARACTERIZAREA SOCIO - DEMOGRAFICĂ

3.1. Structura şi evoluţia populaţiei

Conform datelor furnizate de Institulul Naţional de Statistică, comuna Recea avea, la data de 1 ianuarie 2012, un 
număr de 5.907 de locuitori, număr ce reprezenta aproximativ 3% din populaţia rurală a judeţului Maramureş şi 1,2% 
din populaţia totală. Astfel, comuna se află pe locul 14 între unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului, fiind în 
acelaşi timp a patra comună a judeţului după numărul de locuitori.

În acelaşi timp, conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011, 
populaţia totală a comunei a fost de 6.000 de locuitori, în timp ce rezultatele preliminare înaintau un număr total de 
5.969 de locuitori. Diferenţele între cele trei valori sunt generate de diferenţa de metodologie de culegere şi procesare 
statistică a datelor, dar şi de momentul diferit de culegere a datelor. 

Prin urmare, din motive de relevanţă şi consistenţă a datelor utilizate, pentru scopul analizei în evoluţie a indicatori-
lor socio - demografici, am utilizat informaţiile din baza de date a Institutului Naţional de Statistică la 1 ianuarie sau 
1 iunie, după caz, iar pentru analiza statică a indicatorilor am utilizat rezultatele de la RPL 2011, cu menţiunea că 
datele necesare calculului indicatorilor de calitate a locuirii au fost disponibile la nivel de comună doar în rezultatele 

provizorii ale RPL 2011, fără a fi fost făcute publice şi în cadrul rezultatelor finale.

Populaţia stabilă din judeţul Maramureş şi din comuna Recea la 1 ianuarie 2012

Comuna Recea 5.907 locuitori

Judeţul Maramureş Rural: 202.614 locuitori Urban: 306.159 locuitori

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia din ultimii ani a numărului de locuitori ai comunei a fost ascendentă, astfel că, dacă la 1 ianuarie 1992 comu-

na avea un număr de 5.153 locuitori, în următorii zece ani acesta a crescut cu 1,32% (+ 68 de persoane în 2002), iar cu 

10 ani mai târziu a crescut cu 13,14% ( +686 de persoane în perioada 2002 - 2012). Astfel, la 1 ianuarie 2012 comuna 

avea un număr de 5.907 de locuitori, o populaţie cu 9,27% mai mare faţă de 2005, cu 5,75% mai mare faţă de 2008 şi 

cu 7,78% faţă de 2011 (69 de persoane). Principalii factori care au contribuit la creşterea populaţiei au fost:

 ▶ Distanţa mică faţă de Baia Mare, reşedinţa de judeţ;

 ▶  Reorientarea economică a comunei după 1989, care a dus la o dezvoltare a economiei şi la asigurarea nece-

sarului de locuri de muncă;

 ▶ Atragerea investitorilor străini în comună;

 ▶ Dezvoltarea industriei prelucrătoare;

 ▶  Atragerea populaţiei din zonele învecinate în comună şi limitarea fenomenului de migraţie al populaţiei 

proprii cu care se confruntă alte comune din judeţ.
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Populaţia stabilă a comunei Recea la 1 ianuarie, 2002 – 2012

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

3.1.1. Structura pe vârste şi sexe

Referitor la structura populaţiei pe sexe, la data de 1 ianuarie 2012 comuna Recea se caracteriza printr-un echilibru 

relativ, balanţa înclinându-se uşor în favoarea sexului feminin, care reprezenta 50,94% din totalul populaţiei, diferen-

ţa fiind de 111 persoane. Referitor la evoluţia în timp, se constată că populaţia masculină a scăzut uşor faţă de anul 

1992, respectiv -0,52%, în timp ce populaţia feminină a crescut, raportul femei - bărbaţi păstrându-se de-a lungul 

întregii perioade. 

Structura pe sexe a populaţiei comunei Recea la 1 ianuarie, 1992 – 2012

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Astfel, un indicator utilizat în studiile demografice care analizează comparativ raportul populaţiei masculine şi a celei 

feminine (nr. bărbaţi/nr. femei *100) este raportul de masculinitate. În cazul comunei Recea acesta are valoarea me-

die de 96, ceea ce înseamnă că la 100 de femei corespund 96 de bărbaţi, valoare similară mediei judeţene şi superi-
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oară mediei naţionale. Astfel, la nivel judeţean acest raport este de 96 de bărbaţi la 100 de femei, iar la nivel naţional 

este de 95 de bărbaţi la 100 de femei, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică de la 1 ianuarie 2012.

Pe grupe de vârstă raportul de masculinitate fluctuează, astfel încât pentru grupa de vârstă 0-4 ani acesta atinge 

valoarea de 108, ceea ce înseamnă că la 100 de fete corespund 108 băieţi, acesta crescând la grupa de vârstă  5-9 ani 

la valoarea de 118. După această creştere are loc o scădere a acestui raport, astfel încât pentru vârsta 10-14 de ani 

acesta atinge valoarea de 107, reprezentând 107 de băieţi la 100 de fete. După creşterea raportului pentru vârsta 15 

- 19 de ani (121 de bărbaţi la 100 de femei), acesta scade pentru grupa de vârstă 20 - 24 ani la 115, scăzând şi pentru  

grupa 25 - 29 ani la 103, şi atingând valoarea maximă pentru grupa de 30 - 34  ani la 122, după care se înregistrează 

o scădere continuă până la valoare de 31 pentru categoria de ani 80 - 84. Cu excepţia categoriilor de vârstă cuprinse 

între 40-44 de ani şi 65 - 69, care înregistrează valori mai mari, în general, se observă că are loc o scădere  a raportului 

de masculinitate, observându-se o accentuare puternică a diferenţelor numărului populaţiei masculine şi feminine, 

precum şi o scădere a raportului de masculinitate, cauzată de speranţa de viaţă mai mare a femeilor manifestată în 

general şi modelelor de mortalitate diferite la bărbaţi şi la femei. Astfel, raportul de masculinitate ajunge să ia valoa-

rea de 78, caracteristic pentru grupa de vârstă 70 - 74 de ani, scăzând până la 31 la vârstele 80 - 84 ani şi crescând 

pentru cei cu vârsta peste 85 de ani, ajungând la 63.

Raportul de masculinitate pe grupe de vârstă, comuna Recea, 1 ian. 2012

  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte raportul de dependenţă demografică, respectiv coeficientul rezultat prin raportarea numărului 

de persoane „dependente” (copii sub 15 ani şi persoane cu o vârstă mai mare de 65 de ani) la numărul de persoane 

cu vârsta legală de muncă (15-65 ani), din comuna Recea, acesta înregistra la 1 ianuarie 2012 o valoare de 41. Acest 

lucru înseamnă că unui număr de 100 de persoane cu vârstă legală de muncă (indiferent dacă au sau nu un loc de 

muncă), le revin 41 de persoane dependente, respectiv care nu au vârsta legală de muncă (chiar dacă unele din 

acestea sunt încadrate în muncă), ceea ce reliefează povara economică potenţială pe care populaţia productivă o 
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poartă. Din acest punct de vedere situaţia este mai bună decât cea înregistrată la nivel naţional şi similară celei la 

nivel judeţean, la nivel naţional înregistrându-se 43 de persoane dependente la 100 de persoane în vârstă de muncă, 

în timp ce la nivelul judeţului raportul este de 41.

Din punct de vedere al evoluţiei în timp a raportului de dependenţă demografică, valoarea acestuia scade treptat în 

intervalul anilor 2002-2012, astfel încât în 2002 valoarea raportului era 48, în 2005 valoarea a ajuns la 45, în 2008 la 43, 

iar în 2011 şi 2012 a înregistrat valoarea minimă a intervalului, respectiv 41.

3.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

Mişcarea naturală a populaţiei reprezintă mecanismul principal al creşterii demografice, fiind compusă din rata de 

natalitate şi cea de mortalitate care, împreună, generează rata de spor natural.

Rata de natalitate reprezintă numărul născuţilor - vii la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. În ceea ce priveşte 

comuna Recea, acest indicator a fluctuat considerabil, dar în general acesta s-a aflat pe un trend descendent în ulti-

mii 20 de ani, cu o uşoară revenire în anul 2011, pornind de la o valoare de 9,2‰ în 1990 şi ajungând la 8,4‰ în 2011, 

ultimul an pentru care există date disponibile. Maximul ratei de natalitate pe perioada de analiză a fost înregistrat în 

anul 1991 (12,5‰), iar minimul în anul 2008 (6,6‰). Începând cu anii ’90 se constată că rata de natalitate de la nivelul 

comunei Recea a fluctuat, ajungând fie superioară, atât ratei naţionale cât şi judeţene, fie inferioară acestora. Astfel, 

la nivelul anului 2011 natalitatea înregistrată în Recea era de 8,4‰, în timp ce în judeţul Maramureş era de 9,3‰, iar 

la nivel naţional de 9,2‰. 

Rata de mortalitate reprezintă numărul de decedaţi la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. În ultimii 20 de ani, 

în comuna Recea valorile acestei rate au fluctuat în general în intervalul 12‰ şi 17‰, cu trei excepţii: anul 1994 , 

când a fost egală cu 18,4‰, anul 2001, când a fost egală cu 17,1‰ şi anul 2008, când a fost egală cu 9,4‰. Analizând 

rata de mortalitate de la nivelul anului 2011 din comuna Recea comparativ cu cele la nivel naţional şi judeţean, se 

observă că această (12,5‰) era superioară atât celei judeţene (10,4,‰), cât şi celei naţionale (11,8‰). 

Comparând ratele de natalitate şi de mortalitate înregistrate în comuna Recea în perioada 1990 - 2012,  se constată 

că rata de mortalitate a avut valori superioare în fiecare an al intervalului studiat, cu excepţia anilor 1991 când a fost 

o diferenţă de 0,2‰ şi 1997 când a fost o diferenţă de 1,0 ‰. Cea mai mare diferenţă între cele două rate a fost înre-

gistrată în anul 1993, atunci când rata de mortalitate a fost cu 8,6‰ mai mare decât cea de natalitate. 
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Rata de natalitate şi rata de mortalitate în comuna Recea, 1990-2010

 

Sursa: Institutul Naţional de statistică

La nivel sintetic, relaţia dintre natalitate şi mortalitate este ilustrată de rata de spor natural, care măsoară inten-

sitatea creşterii / descreşterii unei populaţii din cauza unui excedent / deficit de naşteri, în comparaţie cu decesele 

dintr-un an de referinţă. Din acest punct de vedere, singurii ani în care comuna Recea a înregistrat valori pozitive a 

fost 1991, valoarea fiind de 0,19‰, şi 1997, cu valoarea de 0,99‰, în ceilalalţi ani valorile au variat în general între 

-2,84‰ şi -8,58‰.

Astfel, după anul 1990 şi până în prezent, rata de spor natural înregistrează valori negative ce fluctuează, fără a se ob-

serva o tendinţă de creştere sau descreştere. Printre principalele cauze care au contribuit la dezechilibrarea situaţiei 

numărându-se: posibilitatea planificării familiale şi a alegerii, nesiguranţa locurilor de muncă în economia de piaţă 

şi deci a viitorului persoanelor sau scăderea generală a nivelului de trai, care determină amânarea momentului de 

aducere pe lume a copiilor şi care limitează numărul de copii din familie.

Comparativ cu situaţia de la nivel judeţean şi naţional, rata sporului natural din Recea, din ultimii 20 de ani, a cu-

noscut o evoluţie mai fluctuantă, cu variaţii ce au luat valori în intervalul 0,99‰ şi -8,58‰ (aproximativ 9 puncte 

procentuale). La nivel naţional intervalul de variaţie a fost de aproximativ 6 puncte (de la -3‰ până la 3‰), iar cel de 

la nivel judeţean a fost de 7 puncte (de la -1‰ la 6‰), valori negative ale sporului natural începând să se înregistreze 

doar din anul 2002 în Maramureş. De asemenea, conform graficului de mai jos, se constată că încă din anul 1990, rata 

sporului natural în Recea a fost inferioară atât celei naţionale cât şi celei judeţene, cu excepţia anului 1997, când s-a 

apropiat uşor de rata judeţeană. În prezent, rata sporului natural, atât la nivelul comune,i cât şi la nivelul judeţean 

şi naţional, se află în zona negativă, atât Recea, cât şi judeţul Maramureş, intrând într-un regres mai puternic faţă de 

media naţională. La nivelul anului 2011, rata sporului natural a înregistrat în Recea valoarea -4,10‰, în Maramureş 

fiind -1,10‰, iar în ţară de -2,6‰.
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Rata sporului natural în comuna Recea, judeţul Maramureş şi România, 1990 - 2011

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

3.1.3. Mişcarea migratorie a populaţiei

Din analiza elementelor care constituie mişcarea migratorie a populaţiei, respectiv stabilirea sau schimbarea reşe-

dinţei sau a domiciliului în / din localităţile aparţinătoare (prin migraţie internă sau externă), se constată că Recea 

este o comună de destinaţie şi nu o comună sursă. Oportunităţile economice din comuna Recea fac ca populaţia 

să prefere să vină în comună permanent (cu domiciliul) şi să plece doar temporar (cu reşedinţa). Astfel, în 1992 s-a 

înregistrat o diferenţă între plecări cu reşedinţă şi stabiliri de 34 oameni, în 2002 se constată că situaţia s-a inversat, 

numărul celor stabiliţi cu reşedinţă în Recea fiind mai mare decât al celor plecaţi cu reşedinţă, diferenţa fiind în 2002 

de 12 oameni. În anul 2005 şi 2008  diferenţa iar se inversează, numărul celor plecaţi fiind mai mare decât a celor 

stabiliţi cu  15 oameni în 2005 şi cu 2 în 2008. În 2011 situaţia se inversează şi numărul celor stabiliţi în comună e mai 

mare decât a celor ce au plecat cu 4 oameni. Situaţia la nivelul anului 2012 se schimbă, astfel în comuna Recea era o 

diferenţă dintre plecări şi stabiliri de 12 oameni.

În ceea ce priveşte plecările permanente din Recea, situaţia este una bună, în care nu se înregistrează diferenţe 

negative dintre stabiliri şi plecări cu domiciliu (inclusiv migraţia externă). Astfel, diferenţa dintre stabiliri şi plecări în 

anul 1992 a fost de 39 de oameni, în anul 2002 această diferenţă a fost egală cu 73, în anul 2005 de 81 şi în anul 2008 

de 117 persoane, observându-se astfel, un trend ascendent. 
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Mişcarea migratorie a populaţiei în comuna Recea, 1992-2012

Migraţia populaţiei 1992 2002 2005 2008 2011 2012

Stabiliri de reşedinţă 0 35 17 29 25 19

Plecări cu reşedinţă 34 23 32 31 21 31

Stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă)

44 109 140 163 N/A N/A

Plecări cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă)

83 36 59 46 N/A N/A

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Un element important al mişcării migratorii este reprezentat şi de migraţia externă, cu precădere în căutarea unui loc 

de muncă în ţări aparţinând Uniunii Europene, mai ales în contextul liberalizării forţei de muncă. Din păcate, statis-

ticile relevante la nivel naţional şi local sunt limitate având în vedere principiul liberei circulaţii a persoanelor în UE, 

dar şi faptul că o parte dintre emigranţii din România nu lucrează cu forme legale în ţara de destinaţie, lucrează doar 

sezonier sau nu îşi schimbă reşedinţa, figurând adesea în cadrul populaţiei stabile a localităţilor de origine. Din acest 

punct de vedere, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 a încercat să clarifice situaţia persoanelor ple-

cate temporar sau permanent, dar nedeclarat, din ţară, un indiciu pentru migraţia externă fiind persoanele temporar 

absente sau plecate pe o perioadă îndelungată din ţară şi din localitate. Astfel, 6,5% din populaţia comunei a fost de-

clarată plecată temporar în străinătate, respectiv 385 din cei 5.969 de locuitori (rezultate preliminare, cele definitive 

privind acest aspect nefiind publice la nivel de comună), putând considera că marea majoritate dintre aceştia erau 

plecaţi la muncă în străinătate, scopurile turistice pentru o asemenea pondere a populaţiei fiind puţin probabile.

3.1.4. Structura pe etnii

În urma analizării rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, din punct de vedere al 

structurii etnice a comunei reiese că aceasta este formată majoritar din români, care reprezintă aproximativ 92,52% 

din populaţia totală. De asemenea, un număr de 233 de locuitori ai comunei s-au declarat de etnie maghiară, repre-

zentând 3,88% din totalul locuitorilor, un număr de 64 de persoane s-au declarat a fi de etnie rromă, reprezentând 

un procent de 1,07% din întreaga populaţie a comunei Recea şi un număr de 7 ucrainieni, reprezentând 0,12% din 

populaţia totală a comunei. În plus, la nivelul comunei există şi câţiva locuitori de origine germană, turcă şi cehă, iar 

despre 141 de locuitori (2,35%) din comună nu există informaţii disponibile referitoare la etnia de care aparţin.
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Populaţia comunei Recea pe etnii, 2011

Numărul total 
al populaţiei

Etnia

Română Maghiară Rromă Ucrainiană Informaţie 
nedisponibilă

6000 5.551 233 64 7 141

100% 92,52% 3,88% 1,07% 0,12% 2,35%

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 -  rezultate definitive

3.1.5. Apartenenţa religioasă

După apartenenţa religioasă, populaţia comunei Recea este majoritar ortodoxă, un procent de 84,15% dintre locu-

itorii comunei aparţinând acestei religii. Restul populaţiei aparţine cultelor greco - catolic (5%), reformat (3,47%), 

penticostal (2,42%), romano - catolic (0,83%), martorii lui Iehova (0,58%), baptist, creştin după Evanghelie, musul-

man, ortodox de rit vechi şi de alte religii, precum şi a celor fără religie sub (sub 0,5% din populaţie). De asemenea, în 

privinţa a 152 de persoane din comună nu sunt disponibile informaţii referitoare la apartenenţa religioasă.

Populaţia comunei Recea după apartenenţa religioasă, 2011

Numărul 
total al 
populaţiei

Religia

Ortodoxă Greco-
catolică

Reformată Penticos-
tală

Romano-
catolică

Alte religii Informaţii 
nedisponi-

bile

6000 5049 300 208 145 50 96 152

100% 84,15% 5% 3,47% 2,42% 0,83% 1,6% 2,53%

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 -  rezultate definitive

3.1.6. Structura pe nivel de educaţie a populaţiei

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie din comuna Recea, rezultatele finale ale RPL 2011 relevă faptul că ultima formă 

de învăţământ absolvită de majoritatea locuitorilor aparţine învăţământului secundar (72,65% din populaţia stabilă 

de peste 10 ani), urmată de învăţământul superior (12,67%), învăţământul primar (10,46%) şi învăţământul postliceal 

(2,74%). În acelaşi timp, 1,49% din locuitorii comunei sunt fără şcoală, dintre care 0,22% sunt analfabeţi (12 persoa-

ne). La nivelul comunei se înregistrau astfel 689 persoane cu studii superioare finalizate, dintre care 622 până la nivel 

de licenţă şi 149 de persoane cu studii postliceale sau de maiştri. De asemenea, dintre cei 3.952 de locuitori care au 

terminat o formă de învăţământ secundar, cei mai mulţi, respectiv 1.552, au absolvit doar liceul, urmaţi fiind de cei 

1.510 locuitori ce au finalizat doar gimnaziul, iar 890 o şcoală profesională sau o şcoală de arte şi meserii. Pe lângă 

aceştia, 569 de persoane au finalizat doar 4 clase (aici intrând şi populaţia şcolară cu vârste sub 14 ani).
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Aşadar, aceste date reflectă un nivel destul de ridicat de educaţie al populaţiei comunei, concentrat mai ales în 

zona învăţământului secundar, însă şi ciclul superior este foarte bine reprezentat, chiar dacă în comună nu există o 

facultate, iar studenţii se deplasează în oraşele din apropiere pentru aceasta (ceea ce presupune costuri mai mari 

şi ar putea cauza dificultăţi pentru unele familii cu posibilităţi materiale reduse). De asemenea, se remarcă faptul că 

ponderea persoanelor fără şcoală în populaţie este foarte scăzută, neatingând pragul de 2,5%, iar rata analfabetis-

mului, care se ridică la doar 0,22% din populaţie (12 persoane), este cu mult mai mică decât media judeţeană (0,99%) 

şi cea naţională (1,36%).

 

Împărţirea populaţiei din comuna Recea în funcţie de nivelul de educaţie, 2011

Populaţia 

stabilă de 

10 ani şi 

peste 

Total

Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite

Superior Post-

liceal 

şi de 

maiştri

Secundar Primar Fără şcoală 

absolvită

Total din 

care:

Total Superior Inferior 

(gim-

nazial)

Total din 

care:

univer-

sitar  de

licenţă

Liceal Profe-

sional

şi de 

ucenici

Per-

soane 

anal-

fabete

5.440 689 622 149 3.952 1.552 890 1.510 569 81 12

100% 12,67% 11,43% 2,74% 72,65% 28,53% 16,36% 27,76% 10,46% 1,49% 0,22%

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 - rezultate finale

3.2. Calitatea locuirii

În ceea ce priveşte calitatea locuirii, în comuna Recea erau înregistrate, la nivelul anului 2011, un număr de 1.790 

gospodării pentru o populaţie stabilă de 5.503 de locuitori (RPL 2011 - date preliminare, nefiind publicate rezultate 

definitive pe această temă). Acestor gospodării le corespundea un număr de 2.074 de locuinţe convenţionale, cu o 

suprafaţă totală locuibilă de 110.445m2. Astfel, fiecare gospodărie avea un număr mediu de 3,33 de persoane, cărora 

le revenea o suprafaţă locuibilă medie de  61,70 m2/ gospodărie, respectiv 18,52 m2 locuibili/persoană.

Comparativ cu situaţia de la nivel judeţean şi naţional, numărul de persoane/gospodărie aferent comunei Recea este 

mai mare, atât decât media judeţului Maramureş (2,82 locuitori/gospodărie), cât şi decât media naţională, respectiv 

2,66 locuitori/gospodărie.
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Indicatori de locuire pe localităţi, comuna Recea, 2011

Localitate Nr. gospo-
dării

Nr. locuin-
ţe conven-

ţionale

Suprafaţa 
locuibilă 

(mp)

Număr 
locuitori

Persoane / 
gospodă-

rie

Mp locui-
bili / gos-
podărie

Mp 
locuibili / 
persoană

Recea 1,790 2.074 110.445 5.503 3.33 61,70 18,52

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 , calitatea locuirii în co-

muna Recea era superioară mediei judeţene şi naţionale în ceea ce privește racordarea locuințelor la electricitate, 

98,9% din locuinţe fiind recordate la electricitate (2.052 de locuințe convenționale) şi în ceea ce privește numărul 

locuințelor cu instalație de apă, 78,4% (1.625  locuințe convenționale. În privința numărului de locuințe cu încălzire 

centrală (15,1%, adică 170 locuințe convenționale), a celor cu bucătărie în locuință (73,8%, adică 832 de locuințe 

convenționale) și a celor cu baie în locuință (42,6%, adică 481 locuințe convenționale), mediile sunt inferioare celor 

de la nivel județean și național.

Calitatea locuirii în comuna Recea, jud. Maramureş şi România, 2011

Indictor/ 
UAT

Nr. locuinţe 
convenţio-

nale

% locuinţe 
cu instalaţie 

electrică

% locuinţe 
cu instalaţie 

de apă

% locuinţe 
cu încalzire 

centrală

% locuinţe 
cu bucătăria 
în locuinţă

% locuinţe 
cu baia în 
locuinţă

România 8.450.942 96,6% 66,7% 44,4% 84,6% 61,9%

Judetul 
Maramureş

194.687 95,0% 73,3% 34,8% 82,2% 66,4%

Comuna 
Recea

2.074 98,9% 78,4% 15,1% 73,8% 42,6%

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare
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4. INFRASTRUCTURA PUBLICĂ 
4.1. Infrastructura de transport
4.1.1. Transport rutier

Infrastructura de transport rutier de pe teritoriul comunei Recea  este reprezentată de reţeaua de străzi, drumuri co-

munale şi judeţene, după cum urmează: Drumul European 58 şi drumurile comunale ce au o lungime totală de 40,4 km.

E58 – trece prin mijlocul comunei Recea, făcându-i legătura cu reşedinţa de judeţ, Baia Mare. Drumul European 58, 

este o şosea ce pleacă din Austria, parcurge Slovacia, Ucraina, România şi ajunge până în Rusia. Pe teritoriul Români-

ei, E58 face legătura între oraşele: Halmeu, Baia Mare, Dej, Bistriţa, Vatra Dornei, Suceava, Botoşani şi Iaşi.

De asemenea, la nivelul comunei Recea sunt 37 de km de străzi secundare, din care:

 ▶ Săsar: 4 km străzi betonare, 2 km străzi astfaltate, 6 km străzi pietruite;

 ▶ Lăpuşel: 6 km străzi astflatate, 3 km străzi pietruite;

 ▶ Recea: 7 km străzi astfaltate, 1 km străzi betonate;

 ▶ Mocira: 5 km străzi betonate şi astfaltate;

 ▶ Bozânta Mică: 3 km străzi betonate.

În prezent, în comuna Recea, alături de drumurile naţionale, judeţene şi străzile secundare, există şi drumurile agri-

cole, pietruite parţial, ce au o lungime totală de 106 ha, din care: 

 ▶ 13 ha în Recea, 

 ▶ 14 ha în Mocira, 

 ▶ 28 ha în Lăpuşel, 

 ▶ 32 ha în Săsar,

 ▶ 19 ha în Bozânta Mică.

4.1.2. Transport feroviar

Reţeaua de cale ferată nu străbate teritoriul comunei Recea, aceasta fiind situată la o distanţă de aproximativ 5 kilo-

metri de cea mai apropiată staţie de cale ferată. Astfel, staţia C.F.R. cea mai apropiată este cea din Baia Mare.

4.1.3. Transport în comun

Transportul în comun la nivelul comunei Recea este realizat de o firmă de transport intern şi internaţional de per-

soane, SC J&R Car SRL, înfiinţată în 2005 în Arad, care asigură transportul persoanelor între reşedinţele de judeţ 
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Maramureş şi Sălaj, respectiv municipiile Baia Mare şi Zalău, comuna Recea şi satele aparţinătoare aflându-se pe 

acest traseu.

Traseele de transport în comun cu punct de staţie în comuna Recea:

Firma Traseu Frecvenţa Durata

J&R Car Arad Zalău - Ulmeni - Fărcaşa 

- Sârbi - Tămaia - Buzeşti - 

Ardusat - Lăpuşel - Recea 

- Baia Mare (dus - întors)

1 cursă / zi

(luni – duminică)

8 minute (Recea - Baia Mare) 

2,17 ore (Recea - Zalău)

0,56 ore (Recea - Ulmeni)

Sursa: www.autogari.ro

Transportul la nivelul satelor aparţinătoare către Baia Mare, este realizat de S.C. Debiem Trans S.R.L., firmă ce asigură 

transportul în comun al locuitorilor, zilnic.

Localitatea de pornire Traseu Frecvenţa

Bozânta Mică Bozânta Mică - Lăpuşel - Recea - 

Baia Mare

8 curse L-V

4 curse S

2 curse D

Lăpuşel Lăpuşel - Recea – Baia Mare 14 curse L-V

10 curse S

9 curse D

Mocira Mocira – Baia Mare 14 curse L-V

10 curse S

9 curse D 

Săsar Săsar – Baia Mare 14 curse L-V

10 curse S

9 curse D  

4.2. Infrastructura de telecomunicaţii

În ceea ce priveşte telecomunicaţiile, locuitorii comunei Recea au acces la servicii de telefonie fixă şi mobilă, la tele-

viziune prin cablu şi fibră optică şi la internet, atât fix (prin fibră optică), cât şi mobil (prin modem, de la operatorii de 

telefonie mobilă).

Serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate de marii operatori din ţară: Orange, Vodafone, Cosmote şi RCS - RDS 

/ Digi Mobil, aceştia asigurând şi servicii de internet mobil prin modem. Acestea au acoperire în toate localităţile 

comunei, iar în zonele în care nu există semnal există posibilitatea instalării posturilor de telefonie fixă, astfel că nu 

există zone locuite izolate din acest punct de vedere.
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În ceea ce priveşte serviciul de televiziune prin cablu şi fibră optică, la nivel de luna noiembrie 2013, pe teritoriul co-

munei Recea existau 2 operatori care aveau licenţe de retransmisie de programe de radio și de televiziune în rețele 

de comunicații electronice: SC Canal 7 SRL şi SC Maramureş Telecom.

4.3. Reţeaua de apă potabilă

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011, aproape 78% dintre lo-

cuinţele din comuna Recea (78,4%, respectiv 1.625 dintre cele 2.074 de locuințe convenţionale), beneficiază de pre-

zenţa unei instalații de apă în locuinţă. Situaţia este mai bună decât cea la nivel naţional, unde 66,7% din locuinţe au 

apă curentă, dar şi decât cea de la nivel judeţean (73,3%).

Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică, lungimea totală a rețelei de distribuție a apei pota-

bile, în anul 2011, era de 39 km, cu 30,9 km mai mult decât în anul 2008. Aceleași surse statistice arată o capacitate a 

instalațiilor de producere a apei potabile de 1.052 mc/zi, ceea ce înseamnă o capacitate totală anuală de aproximativ 

384 mii mc, utilizată aproape integral, cantitatea de apă potabilă furnizată consumatorilor fiind de 383 mii mc. Din 

cantitatea de apă potabilă distribuită, 90% a fost destinată uzului casnic (345 mii mc).

Indicatori privind infrastructura de alimentare cu apă în comuna Recea, 2011

Indicator 2011

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile 39 km

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile 1.052 mc/zi

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor 383 mii mc

                                  din care pentru uz casnic 345 mii mc

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

4.4. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică în comună se realizează din Sistemul Energetic Național, rețeaua deservind consu-

matori cu o structură a consumului diferențiată: consum casnic, iluminat public, agenți economici și instituții publice. 

Conform Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011, peste 98,9% din locuinţele din comună (2.052 din 

cele 2.074 existente) erau racordate la rețeaua de electricitate. Situaţia alimentării cu energie electrică este foarte 

bună, superioară mediilor judeţene şi naţionale, cele 22 locuinţe neelectrificate reprezentând fie case nou construite 

sau în curs de construire, fie erori de înregistrare. 
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4.5. Sistemul de alimentare cu gaz metan şi sursele de încălzire

Conform celor mai recente date furnizate de Institutul Naţional de Statistică, lungimea totală a conductelor de dis-

tribuţie a gazului metan din comuna Recea era, în 2011, de 43,3 kilometri. Cantitatea de gaze naturale distribuită în 

acelaşi an a fost de 2.747 mii mc, dintre care aproximativ 70% (1.921 mii mc) pentru uz casnic. 

Indicator 2011

Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor (km) 31,9

Gaze naturale distribuite (mii metri cubi), din care: 802

pentru uz casnic 602

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Având în vedere existenţa sistemului de alimentare cu gaz metan pe teritoriul comunei, o mare parte dintre locuitori 

folosesc gazul metan ca şi combustibil pentru încălzire, însă există şi situaţii în care se folosesc şi surse alternative 

(în general lemn) pentru încălzirea individuală a locuinţelor.

 

4.6. Infrastructura socio-educațională
4.6.1. Infrastructura educațională

În comuna Recea, infrastructura educațională este reprezentată de 5 școli, cu clasele I-VIII și 5 grădinițe, câte o 

instituție din cele menționate revenind fiecărei localități componente. Școlile au beneficiat de investiții în ultimii ani, 

fapt care a dus la o mai bună dotare a acestora cu echipamente de suport în procesul didactic. La nivelul anului 2011, 

unitățile de învățământ din localitate erau dotate cu 109 PC-uri. 

Conform Insitutului Național de Statistică, în anul 2011, populația școlară era de 411 elevi, dintre care 144 înscriși în 

grădinițe, 131 înscriși în învățământul primar și 136 în cel gimnazial. În ceea ce privește numărul de cadre didactice, 

în anul 2011, numărul acestora era 34, majoritatea predând în învățământul gimazial, 26, iar în cel primar și preșcolar, 

9, respectiv 8. 

4.6.2. Infrastructura de sănătate publică

La nivelul comunei funcționează 4 cabinete medicale de familie și o farmacie. Personalul medical care deservește 

populația, prin intermediul cabinetelor și a farmaciei este format din 4 medici de familie, un farmacist și 10 cadre 

sanitare medii. Singurul sat care nu dispune de un dispensar este Bozânta Mică. Dată fiind distanța mică față de Baia 

Mare, cazurile mai deosebite sunt deservite de Spitalul Județean Maramureș. 
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4.6.3. Infrastructura culturală

Biblioteca publică are filiale în Săsar, Lăpușel, Mocira, cu doua centre Biblionet. Numărul total de cărți existente în 
aceste biblioteci este de 19.380 volume. 
În comună funcționează 5 cămine culturale, câte unul în fiecare localitate componentă. Cele din Mocira și Bozânta 
Mică sunt construcții recente. 

 

4.6.4. Infrastructura cultelor

Datorită diversității confesionale, în comuna Recea există 9 biserici. Cele mai numeroase sunt cele aparținătoare 

cultului ortodox, 5 la număr, câte una în fiecare sat, urmate de cele greco-catolice, una în Lăpușel și o alta în Mocira. 

În Lăpușel mai există o biserică reformată, iar în Săsar una penticostală. 

 

4.6.5. Infrastructura sportivă

Se preconizează amenajarea unui teren de fotbal, cu toate utilitățile necesare, dată fiind existența unei echipe de 

fotbal locale, Orizontul Lăpușel.

4.6.6. Infrastructura de asistență socială

În anul 2012, în comuna Recea erau înregistrate 101 persoane asistate social. Dintre acestea, cele mai multe erau 

persoane cu dizabilități (35 de persoane), urmate de persoanele în sărăcie (30 de persoane) și de persoane în vârstă 

(15 persoane). Totodată, erau înregistrate 9 persoane care primeau ajutor social, 10 copii ai căror părinți erau plecați 

în străinătate. În același an, 2012, au fost acordate 2 ajutoare de înmormântare.

4.6.7. Infrastructura de siguranță publică

În vederea asigurării siguranței publice, la nivelul comunei Recea, funcționează două organisme: Postul de poliție 

comunal Recea, arondat Secției 1 de Poliție Rurală Groși și Poliția Comunitară, aflată sub administrarea Primăriei și 

a Consiliului Local, având angajați 3 agenți comunitari.

Există și un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, un comitet format din 24 de voluntari, care lucrează în 3 

schimburi și care pot veni în ajutor în cazul alunecărilor de teren, indundațiilor, incendiilor. 

4.6.8. Infrastructura de agrement. Gestiunea spațiilor verzi

Amenajarea piscicolă „Două Veverițe” este una din atracțiile zonei în domeniul pescuitului sportiv. În incinta aces-

tei amenajări se organizează competiții de profil, care atrag vizitatori și participanți atât din comună, cât și din 

localitățile limitrofe, inclusiv municipiul Baia Mare. 
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5. CARACTERIZAREA ECONOMICĂ

5.1. Gradul de dezvoltare economică

Comuna Recea a apărut şi, mai ales, s-a dezvoltat datorită bogăţiei solului şi subsolului regiunii, iar printre ocupaţiile 

de bază ale locuitorilor s-au numărat, încă din cele mai vechi timpuri, agricultura şi creşterea animalelor. Astfel, agri-

cultura a fost şi este una dintre activităţile de bază, din care locuitorii comunei își asigură şi în prezent cele necesare 

traiului cotidian, aceste activităţii fiind avantajate de solul fertil, favorabil agriculturii, şi de relieful format cu precă-

dere din câmpii şi dealuri domoale.

După declinul înregistrat de industria extractivă din zonă, şi, mai ales, după închiderea minelor, locuitorii comunei Re-

cea, care lucrau în minele din zona Băii Mari, s-au văzut nevoiţi să se reorienteze spre alte locuri de muncă şi chiar să 

plece în străinătate pentru a-şi putea asigura venitul necesar traiului cotidian. Astfel, în perioada de tranziţie, ce a urmat 

căderii comunismului, economia comunei s-a reorientat spre sectorul terţiar, dezvoltându-se cu precădere domeniile 

comerţului şi al serviciilor, favorizate în principal şi de apropierea comunei de reşedinţa de judeţ, Baia Mare.

La nivelul lunii august 2013, în comuna Recea erau înregistrate un număr total de 211 societăţi comerciale, dintre 

care 172 firme aveau înregistrate situaţiile financiare la sfârşitul anului 2012, ultima perioadă pentru care bilanţurile 

companiilor sunt publice, restul societăţilor comerciale fie nu şi-au depus bilanţul, deşi sunt încă în activitate, fie au 

fost înfiinţate în anul 2012 şi 2013. Astfel, din cele 211 firme, majoritatea (87) înregistrau cifre de afaceri mai mari de 

100.000 lei pe an, nivel ce poate asigura performanţă economică sau rentabilitate notabilă, dintre care 53 aveau CA 

cuprinsă între 100.000 - 1 mil. ron, 27 aveau o cifră de afaceri cuprinsă între 1- 10 mil ron, iar restul de 7  firme aveau 

o cifră de afaceri de peste 10 mil. ron.

Societăţile comerciale din comuna Recea după cifra de afaceri la 31 decembrie 2012

Cifra de afaceri (dec. 2012) Nr. firme % în total

0-10.000 47 27%

10-001 – 100.000 ron 38 22%

100.001 – 1.000.000 ron 53 31%

1.000.001-10.000.000 27 16%

> 10.000.000 ron 7 4%

Total 172 100%

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 

Referitor la volumul de business generat de companiile din comuna Recea, trebuie spus că în anul 2012 acesta to-

taliza o sumă de peste 410 milioane ron, aproximativ 30% fiind generat de comerţ (ca urmare a influenţei majore a 

celei mai mari firme din comună ATP EXODUS SRL – care are ca activitate comerţul cu ridicata de piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi o CA de peste 171 mil. ron), 17% de servicii, 15% de construcţii şi transporturi, 11% de industria 
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prelucrătoare, 5% de domeniile hotelurilor şi restaurantelor şi doar 3% de agricultură, restul revenind domeniilor 

exploatării forestiere şi producerii de energie electrică, dar şi industriei extractive şi gestionării deşeurilor. De ase-

menea,  în ceea ce priveşte profitul total obţinut de societăţile comerciale din Recea, se observă că firmele care au 

cifra de afaceri mai mare obţin şi profiturile cele mai mari, astfel, 44% din profitul total este obţinut din comerţ, 27% 

din industria prelucrătoare, 15% din construcţii, 11% din transport, restul profiturilor împărţindu-se între celelalte 

domenii de activitate astfel: 4% servicii, 0,05% hoteluri şi restaurante, doar 0,05% din profitul total provenind din 

exploatare forestieră şi agricultură.

Societăţile comerciale din comuna Recea pe domeniu de activitate, august 2013 (date financiare la 31 decembrie 2012)

Domeniu de 
activitate

Societăţi 
comerciale

Angajaţi Cifră de Afaceri totală Profit total

Nr. % din 
total

Nr. % din 
total

Ron % din 
total

Ron % din 
total

Agricultură 6 2,8% 17 1,2% 452.381 0,1% 2.819 0,02%

Exploatare 

forestieră

4 1,9% 13 0,9% 324.359 0,1% 3.556 0,03%

Industrie 

extractivă

1 0,5% 1 0,1% - - -

Industrie 

prelucrătoare

24 11,4% 233 16,1% 35.250.621 8,6% 3.325.231 27%

Producerea de 

energie electrică

4 1,9% - - - -

Gestionarea 

deşeurilor

1 0,5% - - - -

Construcţii 31 14,7% 373 25,8% 52.152.995 12,7% 1.876.483 15%

Comerţ 63 29,9% 554 38,3% 268.755.837 65,5% 5.516.315 44%

Transport 31 14,7% 173 12,0% 49.773.516 12,1% 1.376.197 11%

Hoteluri şi 

restaurante

10 4,7% 22 1,5% 720.910 0,2% 5.858 0,05%

Servicii 36 17,1% 59 4,1% 2.842.803 0,7% 440.523 4%

Total 211 100,0% 1.445 100,0% 410.273.422 100,0% 12.546.982 100%

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 
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Sectoarele cu impactul cel mai mare (producţie, contribuţie la bugetul local, locuri de muncă create, investiţiile rea-

lizate, impact social şi de mediu creat) pe localităţi sunt:

 ▶ Recea: comerţul şi construcţiile;

 ▶ Săsar: domeniul comerţului şi transporturilor;

 ▶ Mocira: comerţul şi industria prelucrătoare;

 ▶ Lăpuşel: comerţ;

 ▶ Bozânta: agricultura.

Activitatea economică de la nivelul UAT Recea nu este concentrată în comuna reşedinţa de judeţ, ci în localitatea 

Săsar, firmele prezente aici înregistrând un volum de business total de peste 234 mil. ron, adică 57% din totalul înre-

gistrat în comună, un profit total de aproximativ 8 mil. ron (64%) şi un număr de peste 620 de angajaţi (43% din total), 

aceste sume mari datorându-se prezenţei firmei ATP EXODUS SRL în localitate. Apoi, urmează localitatea Mocira, 

care nu se află la o distanţă foarte mare de performanţele înregistrate în Săsar, pe teritoriul căreia se află 50 firme, 

respectiv 24% din total, firme, care însă însumează o cifră de afaceri de aproape 132 mil. ron (32% din cifra de afaceri 

a comunei), un profit de 3,3 mil. ron (26%) şi un număr de 582 salariaţi (40%). Localitatea centru de comună suburba-

nă, Recea, se plasează doar pe locul al treilea în ceea ce priveşte activitatea economică din comună, situându-se la 

o distanţă mare de primele două localităţi, firmele din Recea înregistrând o cifră de afaceri totală de aproximativ 33 

mil. ron (8%), un profit de 550.000 ron (4%) şi un număr de 161 angajaţi (11%). 

În ceea ce priveşte activitatea economică a celorlalte două localităţi componente ale comunei Recea, se observă 

că la nivelul localităţii Lăpuşel se înregistrează un volum total de business de 10,7 mil. ron (3%), un profit de peste 

670.000 ron (5%) şi doar un număr de 80 de angajaţi (6%). Însă, ultima din punct de vedere al activităţii economice, 

este localitatea Bozânta Mică, la nivelul ei existând doar o singură firmă înregistrată, înregistrând astfel cea mai slabă 

performanţă economică prin comparaţie cu cele din celelalte sate aparţinătoare ale comunei.

Societăţile comerciale din comuna Recea în august 2013 (date financiare la 31 dec. 2012)

Localităţi Număr firme Cifră de afaceri Profit total Număr salariaţi

Bozânta 
Mică

1 0,5% 2.419 0,001% 0 0,0% 0 0,0%

Lăpuşel 43 20,4% 10.690.103 2,6% 678.686 5,4% 80 5,5%

Mocira 50 23,7% 132.067.842 32,2% 3.313.675 26,4% 582 40,3%

Recea 52 24,6% 33.365.839 8,1% 557.569 4,4% 161 11,1%

Săsar 65 30,8% 234.147.219 57,1% 7.997.052 63,7% 622 43,0%

TOTAL 211 100% 410.273.422 100 % 12.546.982 100% 1.445 100%

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii
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Numărul total al angajaţilor din firmele cu sediul în comuna Recea a fost de doar 1.445 de persoane, ceea ce înseam-

nă puţin, în comparaţie cu necesarul de locuri de muncă la o populaţie de 4.182 locuitori în vârstă de muncă (35% 

angajaţi în comună), dintre care 554 în comerţ (38%), 373 în construcţii (26%), 233 în industria prelucrătoare (16%), 

173 în domeniul transporturilor (12%), 59 în domeniul serviciilor, 22 în domeniul hotelurilor şi restaurantelor, în restul 

domeniilor de activitate existând mai puţin de 20 angajaţi. Situaţia firmelor fără niciun angajat, ceea ce ar echivala 

cu munca benevolă depusă de asociaţii firmei fără a-şi face contract cu societatea, dar şi numărul mic de angajaţi în 

industrii care necesită forţă de muncă numeroasă este un indiciu al muncii nedeclarate şi nefiscalizate.

Societăţile comerciale din comuna Recea după numărul de angajaţi la 31 decembrie 2012

Număr angajaţi (dec. 2012) Nr. firme % în total

1-10 151 88%

11-50 15 9%

51-100 4 2%

> 501 2 1%

Total 172 100%

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 

În aceste condiţii, numărul mediu de şomeri prezenţi în statisticile AJOFM Maramureş are relevanţă limitată, nefiind 

definitoriu pentru situaţia locuitorilor fără un loc de muncă, ci pentru cea a locuitorilor care şi-au pierdut recent locul 

de muncă şi încă primesc indemnizaţie de şomaj, după expirarea acestei perioade ieşind din statistici. Totuşi, în 

această statistică este cuprins impactul crizei economice din 2008, persoanele afectate de aceste evenimente fiind 

înregistrate ca şomeri până în anul 2010, şi îmbunătăţirea situaţiei din anul 2011, atunci când s-a produs o diminuare 

a efectelor crizei economice din anii precedenţi, împreună cu o relansare a activităţii în unele domenii. Astfel, în anul 

2007 şi 2008 numărul şomerilor a fost de 54, respectiv 53 de şomeri, apoi numărul acestora a urcat brusc la 92 de 

şomeri în anul 2009, crescând chiar mai mult în 2010 (119 şomeri), pentru ca din 2011 să fie într-o continuă scădere, 

ajungând la 51 de şomeri în 2013, număr apropiat de cel din 2007, de dinaintea crizei, ceea ce scoate în evidenţă fap-

tul că în ultimul timp efectele crizei s-au diminuat.



Capitolul 1  ||  AUDIT TERITORIAL

52 | 120

Numărul mediu de şomeri din comuna Recea la sfârşitul lunii aprilie, 2007- 2013

 

Sursa: AJOFM Maramureş

Pe lângă cele 211 societăţi comerciale, în Recea există şi un număr important de entităţi fără personalitate juridi-
că (Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale şi Întreprinderi Familiale) care beneficiază de o procedură 
simplificată de înregistrare, autorizare şi desfăşurare a activităţii economice, precum şi de un număr redus de do-
cumente contabile necesare. De asemenea, regimul fiscal aplicat acestor entităţi este mai avantajos din punctul de 
vedere al impozitării, contabilitatea este mult simplificată, iar costurile pe care le presupune atât înregistrarea cât şi 
derularea activităţii sunt mai reduse. Pe de altă parte, pentru a-şi putea desfăşura activitatea ca P.F.A., I.I. şi I.F. este 
necesar ca titularul întreprinderii să aibă o calificare în domeniul în care activează entitatea, şi din cauza faptului că 
aceasta nu are personalitate juridică, el răspunde personal cu tot patrimoniul propriu pentru entitate.

Dintre cei 164 întreprinzători din Recea care şi-au înregistrat entităţi fără personalitate juridică până în luna iunie 
2013, majoritatea desfăşoară activităţi în domeniul comerţului (54 de întreprinzători), 44 de întreprinderi desfăşoară 
activităţi în domeniul serviciilor, 30 au activităţi în agricultură, 15 lucrează în industria prelucrătoare, 13 în domeniul 

construcţiior, 5 în domeniul transporturilor şi încă 3 sunt înregistrate în domeniul hotelurilor şi restaurantelor.

Entităţi fără personalitate juridică în comuna Recea (iunie, 2013)

Domeniu de activitate Nr. % în total

Agricultură 30 18%

Industrie prelucrătoare 15 9%

Construcţii 13 8%

Comerţ 54 33%

Transporturi 5 3%

Hoteluri şi restaurante 3 2%

Servicii 44 27%

Total 164 100%

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Maramureş 
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Din păcate nu există statistici clare cu privire la rezultatele financiare şi la numărul de angajaţi ai acestor entităţi fără 

personalitate juridică, astfel încât nu se poate aprecia volumul de afaceri pe care acestea îl generează şi nici forţa de 

muncă pe care o ocupă, însă practica ultimilor ani arată că în cazul acestor forme de organizare, în general, înregis-

trările contabile sunt minime, la fel ca şi numărul de angajaţi oficiali.

Aşadar, în ciuda existenţei unor firme, şi a unor întreprinzători, relativ prospere în domenii precum cel al comerţului, 

al construcţiilor, cel al serviilor sau al transporturilor, dezvoltarea economică a comunei este încă deficitară, lipsa 

investiţiilor şi a oportunităţilor de angajare determinând o situaţie economică dificilă pentru locuitorii comunei şi 

plecarea tinerilor din localitate.

5.2. Caracterizarea sectorului primar
5.2.1. Industria extractivă 

După declinul înregistrat de industriile din economia socialistă din zonele de polarizare urbană, mai ales zona Baia 

Mare şi industria minieră cu sectoarele adiacente acesteia, care constituiau un perimetru de navetă frecventat de 

mulţi locuitori din zona Recea până în anii ’90, cea mai mare parte a locuitorilor din comuna Recea şi din zonele 

învecinate, care făceau naveta şi erau domiciliaţi în raza de circa 5 - 10 kilometri faţă de municipiul Baia Mare, şi-au 

pierdut locurile de muncă, au intrat în şomaj şi s-au văzut nevoiţi să se întoarcă în comună. Astfel, în ciuda declinului 

înregistrat în agricultură sau diferite ramuri industriale, comuna Recea s-a îndreptat spre dezvoltarea altor sectoare 

şi domenii economice.

În ceea ce priveşte industria extractivă din comuna Recea se remarcă faptul că aceasta dispune de resurse ale so-

lului care pot să fie exploatate: pietriş, nisip, argilă sau caolin care pot fi folosite în fabricarea unei game largi de 

produse, de la fabricarea de geamuri sau a principalelor produse din sticlă la ceramică (obiecte sanitare, ornamente, 

gresie, faianţă), industria construcţiilor (folosit la blocuri de beton, fundaţii, ţiglă pentru acoperişuri, ciment), adezivi, 

obţinerea silicatului de sodiu sau prelucrarea chimicalelor şi metalelor. Astfel, în prezent, singura firmă înregistrată 

ca având activitate în industria extractivă în comuna Recea este Balastiera Lăpuşeana SRL, cu sediul în localitatea 

Lăpuşel, care se ocupă cu extracţia pietrei şi nisipului şi cu extracţia argilei şi caolinului. 

5.2.2. Exploatarea lemnului 

Comuna Recea nu deţine importante resurse forestiere, iar activităţile tradiţionale ale locuitorilor s-au îndreptat, 

astfel, mai mult spre agricultură decât spre exploatarea lemnului. În ciuda specificului întrebuinţării pe scară largă a 

lemnului în Maramureş, nu se poate spune că zona Recea se evidenţiază în mod special la acest capitol. În ceea ce 

priveşte fondul forestier comuna deţine, la nivelul teritoriului administrativ, o suprafaţă de 146 de hectare de pădure, 

care acoperă doar 3,3% din suprafaţa totală a comunei, fapt ce amplasează Recea pe locul 74 la nivelul judeţului din 

acest punct de vedere. 

În prezent, activităţile care au la bază exploatarea lemnului sunt reduse, în comună existând 3 societăţi comerciale 
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care să presteze acest tip de activitate, Expo Aniros SRL din Săsar, ce înregistrează o cifră de afaceri de peste 154.000 

ron şi 8 angajaţi, Stefsim Expo  SRL, cu sediul în localitatea Recea, ce are o cifră de afaceri de peste 12.000 ron, şi 

Ecofag Forest SRL din Lăpuşel, cu o cifră de afaceri de peste 26.000 ron. Pe de altă parte, în comună este înregistrată 

o companie, Liviu Forest SRL, cu sediul în localitatea Lăpușel, care are ca domeniu de activitate silvicultura şi alte 

activităţi forestiere şi o cifră de afaceri de peste 130.000 ron, în comună neexistând entităţi fără personalitate juridică 

care să îşi desfăşoare activitatea în domeniul exploatării forestiere.

5.3.Caracterizarea sectorului secundar  

În comuna Recea sectorul secundar nu este la fel de bine dezvoltat ca şi cel terţiar, însă există şi activităţi însemnate 

în acest domeniu, în special în domeniul construcţiilor. Astfel, sectorul este reprezentat de 60 firme, reprezentând 

28% din numărul total de firme înregistrate în comună, care însumează o cifră de afaceri de peste 87 mil. ron (21% 

din total), un profit total de peste 5,2 mil. ron (41%) şi un număr de 606 angajaţi (42%).

Industria prelucrătoare este slab reprezentată, la nivelul comunei Recea fiind înregistrate doar 24 societăţi comer-

ciale cu această activitate, cu următoarele domenii principale de activitate:

 ▶ Industria alimentară - reprezentată de Diany Com SRL, din localitatea Recea, cu activitate principală fabri-

carea îngheţatei, care a avut în 2012 un număr de 26 angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 2,1 mil. ron şi de Toto 

SRL, din localitatea Lăpuşel, cu CAEN „fabricarea produselor de carne (inclusiv carne de pasăre)”, cu un număr 

mediu de 11 angajaţi şi care a realizat o cifră de afaceri totală de peste 1,4 mil. ron. Pe lângă aceste societăţi, 

în comună este înregistrată şi o entitate fără personalitate juridică cu activităţi de fabricare a preparatelor 

pentru hrana animalelor de fermă.

 ▶ Fabricarea băuturilor – reprezentată de o singură companie, Intrealcooz SRL, cu sediul în localitatea Lăpuşel 

şi cu CAEN „distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice”, care însă are o cifră de afaceri de peste 3,5 

mil. ron şi 10 angajaţi.  În plus, în comuna Recea mai există şi o entitate fără personalitate juridică care se 

ocupă de distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice.

 ▶ Prelucrarea lemnului - reprezentată de două societăţi comerciale: Muschiri SRL, cu sediul în Săsar şi cu CAEN 

„tăierea şi rindeluirea lemnului” şi de Grand Central Company SRL, din localitatea Recea şi activitate în do-

meniul fabricării altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii. Pe lângă aceste societăţi, în 

comună sunt înregistrate şi 2 entităţi fără personalitate juridică cu activităţi de fabricare a elementelor de 

dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii.

 ▶ Tipărirea şi activităţi de servicii conexe tipăririi - în acest domeniu activează 2 companii în localitatea Re-

cea, cu CAEN „alte activităţi de tipărire”, dintre care Ceconii SRL, care la nivelul anului 2012 a înregistrat o cifră 

de afaceri de peste 4 mil. ron şi un număr de 37 angajaţi, şi Recea Print SRL. În plus, în comuna Recea există 

şi o entitate fără personalitate juridică, care îţi desfăşoară activitatea în domeniul legătoriei şi a altor servicii 

conexe acestuia.

 ▶ Fabricarea produselor de cauciuc - în comună este înregistrată o sigură firmă cu activitate în fabricarea altor 

produse de cauciuc, Flexibil SRL, din localitatea Săsar, care se situează pe locul 6 la nivelul comunei Recea, din 

punct de vedere al volumului de business, având o cifră de afaceri de peste 16,1 mil. ron, un număr de 71 de 

angajaţi şi un profit ce se apropie de 3 mil. ron. În plus, la nivelul comunei există şi o entitate fără personalitate 
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juridică ce are ca activitate principală fabricarea altor produse din cauciuc.

 ▶ Fabricarea componentelor electrice - este reprezentată de Con F.M.S SRL, din localitatea Mocira, care are 

CAEN „fabricarea subansamblelor electronice (module)”, o cifră de afaceri de peste 2,3 mil . ron şi un număr 

de 9 angajaţi.

 ▶ Fabricarea mobilei - sunt înregistrate 3 companii cu activitate de acest tip, cea mai mare dintre acestea, din 

punct de vedere al volumului de business, este Mob Serv Impex SRL, cu o cifră de afaceri de peste 2,6 mil. ron 

şi un număr de 34 de angajaţi.

În ceea ce priveşte sectorul construcţiilor, la nivelul comunei se înregistrează un număr total de 31 firme, dintre care 

17 firme activează în domeniul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, o firmă se ocupă de lucrări de 

construcţii şi alte proiecte inginereşti, în timp ce restul firmelor desfăşoară lucrări speciale de construcţii (13 firme). 

Mai mult, dintre firmele care activează în acest domeniu, cele mai mari sunt cele care desfăşoară activităţi în dome-

niul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale: Întreprindere Montaj Instalaţii, din localitatea Mocira, care 

se află pe locul 2 la nivelul comunei după cifra de afaceri înregistrată, care la nivelul anului 2012 a fost de aproape 39 

mil. ron, înregistrând totodată un număr de 276 angajaţi şi un profit de peste 1 mil. ron. De asemenea, în acest sens 

se mai remarcă şi firma Flamgard Impex SRL, cu sediul în localitatea Recea, care înregistrează o cifră de afaceri de 

aproximativ 5,4 mil. ron şi un profit de peste 182.000 ron, Sepultura Impex SRL, din Mocira, cu CA de aproximativ 3,2 

mil. ron, 35 angajaţi şi peste 41.000 ron profit şi firma Luc Plac SRL, din Săsar, cu o cifră de afaceri de 2,7 mil. ron, 30 

de angajaţi şi peste 430.000 ron profit.

Pe lângă acestea, în comună sunt înregistrate şi un număr de 13 entităţi fără personalitate juridică cu activitate prin-

cipală în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (6 entităţi), lucrări speciale de 

construcţii (6 entităţi) şi doar o entitate ce se ocupă de lucrări de construcţii a proiectelor utilitare, pentru care însă 

nu există date financiare centralizate. Totuşi, numărul  întreprinzătorilor înregistraţi în acest domeniu de activitate, 

reprezentând 8% din numărul total de entităţi fără personalitate juridică de pe teritoriul administrativ al comunei, 

reflectă importanţa pe care acest sector o are în viaţa economică a comunei. 

5.4. Caracterizarea sectorului terţiar

Din punct de vedere al volumului de afaceri generat, sectorul terţiar este cel mai bine reprezentat sector al economiei 

din comuna Recea, generând 79% din afacerile din comună (peste 322 milioane ron din cele 410 milioane ron realizate 

în total la nivelul comunei) şi angajând 56% din personal (808 din cei 1.445 de angajaţi din comună). Ca şi număr de 

firme, sectorul este reprezentat de 140 firme, reprezentând 66% din numărul total de firme înregistrate în comună.

Cea mai bine reprezentată ramură a sectorului terţiar este cea comercială, care a realizat în 2012, prin cele 63 de 

firme cu acest domeniu de activitate, aproximativ 66% din cifra de afaceri la nivel de comună, respectiv aproximativ 

268 milioane ron, şi a angajat 38% din salariaţii din zonă (554 de persoane).  Astfel,  cea mai mare firmă din comuna 

Recea, după cifra de afaceri, este ATP Exodus SRL, cu sediul în localitatea Săsar, care are CAEN  „comerţ cu ridicata 

de piese şi accesorii pentru autovehicule”,  o cifră de afaceri de peste 171 mil. ron, un număr de 325 angajaţi şi un 

profit de peste 3,8 mil. ron, la nivelul anului 2012. În plus, printre celelate firme care activează în domeniul comerţului 

şi care au înregistrat o performaţă economică se numără: Total Acord SRL, cu sediul în localitatea Mocira şi activitate 
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în ceea ce priveşte comerţul cu ridicata nespecializat, care are CA de peste 30 mil. ron, un profit de peste 430.000 

ron şi 77 de angajaţi, Gitta A.D. Comercial SRL din Recea, cu CAEN „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominată de produse alimentare, băuturi şi tutun” şi o cifră de afaceri de peste 10 mil. ron, Sim Agro 

Brand SRL, din Mocira, cu activităţi de comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor, CA de peste 7,6 mil. ron şi un număr 

de 16 angajaţi şi Nutal Impex SRL, din Mocira, care se ocupă de comerţul nespecializat de produse alimentare, băuturi 

şi tutun şi care la nivelul anului 2012 a înregistrat o cifră de afaceri de peste 7,2 mil. ron, toate aceste firme aflându-se 

în topul primelor 10 firme din comuna Recea după volumul de business înregistrat în anul 2012.

În plus, alte firme care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi înregistrează cifre de afaceri de peste 3 mil. 

ron sunt după cum urmează: L.M. Company SRL (Săsar, comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 

magazine specializate, CA 6,4 mil. ron), Electroremibo SRL (Mocira, comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor 

electrocasnice, în magazine specializate, CA 5,1 mil. ron), Eco Line SRL (Mocira, comerţ cu amănuntul, în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, CA de 3,6 mil. ron) şi V. Varga SRL (Recea, comerţ 

cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor de sticlă şi a celor de vopsit, în magazine specializate). În plus, 

în comuna Recea există şi un număr de 54 de entităţi fără personalitate juridică, reprezentând 33% din PFA-urile din 

comună, care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului, în principal în domeniul comerţului cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare şi tutun (9 entităţi).

Domeniul serviciilor este reprezentat de 77 societăţi comerciale şi 52 entităţi fără personalitate juridică care pre-

stează activităţi de transport (31 firme şi 5 PFA-uri), domeniul hotelurilor şi restaurantelor (10 firme şi 3 entităţi fără 

personalitate juridică), în timp ce 36 de firme şi 44 de PFA-uri se ocupă de celelalte tipuri de servicii. Astfel, printre 

cele mai mari firme din domeniul serviciilor se numără cele din transporturi, care totalizează o cifră de afaceri de 

peste 49,7 mil. ron (12% din volumul de business înregistrat în comună), un profit total de peste 1,3 mil. ron (11%) şi 

un număr total de 173 de angajaţi (12%), dintre acestea cea mai mare fiind Elka Trans Logistic SRL, din Săsar, ce se 

ocupă de transporturi rutiere de marfă şi care se află pe locul 4 în comună din punct de vedere al cifrei de afaceri, 

aceasta fiind de aproximativ 17,2 mil. ron, în timp ce numărul salariaţiilor este de 56, această firmă este urmată de 

Lagoudakis SRL, din Mocira, ce se ocupă tot de transportul de mărfuri şi care este pe locul 5 la nivelul comunei din 

punct de vedere al cifrei de afaceri (CA - 17,2 mil. ron), cu un număr de 55 de angajaţi şi un profit de peste 870.000 ron. 
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6. MANAGEMENT URBAN
6.1. Caracterizarea generală a Primăriei
6.2. Resurse umane

Aparatul administrativ al comunei Recea este compus din 42 posturi, dintre care:

 ▶ două funcţii de demnitate publică: primar şi viceprimar;

 ▶ 22 funcţii publice: dintre care 2 de conducere şi 20 de execuţie;

 ▶ 18 funcţii contractuale, toate de execuţie.

Conform Organigramei aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Recea, structura aparatului administrativ al 

comunei cuprinde următoarele compartimente:

1.  Compartiment Urbanism, Disciplină în construcţii : 1 funcţie publică de execuţie

2.  Compartiment Gospodărire comunală, Protecţia mediului:  1 funcţie publică de execuţie şi 1 funcţie contrac-

tuală, ambele vacante

3.  Compartiment Cultură şi Bibliotecă: 2 funcţii contractuale

4.  Compartiment Poliţie Locală, Pază şi Ordine publică: 5 funcţii publice de execuţie şi 3 funcţii contractuale 

(6 vacante)

5.  Compartiment Finanţe  - Contabilitate: 4 funcţii publice, dintre care 1 funcţie de conducere şi 3 funcţii de 

execuţie şi 3 funcţii contractuale 

6.  Compartiment Cadastru, Agricultură şi Protecţie civilă: 2 funcţii publice de execuţie şi 2 funcţii contractuale 

(1 vacant)

7.  Compartiment Administraţie publică şi Secretariat: 1 funcţie publică de execuţie

8.  Compartiment Juridic: 1 funcţie publică de execuţie vacant

9.  Compartiment Asistenţă socială: 2 funcţii publice de execuţie şi 1 funcţie contractuală (1 vacant şi 1 ocupat 

temporar)

10. Compartiment Serviciul public comunitar local, Evidenţa populaţiei:  3 funcţii publice de execuţie  (1 vacant)

11. Compartiment Implementare Proiecte:  5 funcţii contractuale toate vacante

Relaţiile de subordonare din cadrul aparatului administrativ se prezintă astfel:

 ▶ Primarul are în subordine viceprimarul, secretarul, compartimentul Poliţie Locală, Pază şi Ordine, comparti-

mentul Finanţe-Contabilitate şi compartimentul Cadastru, Agricultură şi Protecţie civilă.

 ▶ Viceprimarul are în subordine compartimentul Urbanism, Gospodărire Comunală-Protecţia Mediului şi 

Cultură şi  Bibliotecă.

 ▶ Secretarul are în subordine compartimentele Administraţie publică şi Secretariat, Juridic şi Asistenţă Socială.
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6.3. Capacitatea generală de management

Comuna Recea este o comună ce deține un teritoriu de 4.388 ha și o populație de 6000 locuitori (Recensământul 

Populaţiei şi al Locuinţelor 2011) dispusă în 5 sate: Recea, Lăpuș, Săsar, Mocira și Bozânta Mică. Având în vedere simi-

litudinea dintre localitățile comunei, gradul de omogenitate al acesteia se păstrează relativ ridicat, ducând astfel la 

rezolvarea anumitor probleme în adminstrare.

Deşi în comună se manifestă un oarecare simţ de apartenenţă a locuitorilor la comunitate, aceştia au dezvoltat 

de-a lungul timpului o atitudine mai puţin constructivă vis-a-vis de participarea lor activă în rezolvarea proble-
melor comune, voluntariat şi chiar de rezolvarea unor probleme proprii care sunt percepute a intra în atribuţiile 

exclusive ale administraţiei locale. 

De asemenea, comuna este slab dezvoltată economic, bazându-se mai degrabă pe agricultură şi creşterea ani-
malelor pentru asigurarea veniturilor de subzistenţă, fiecare locuitor încercând pe cont propriu să obţină venituri 

suplimentare, fără a-şi uni prin asociere activă eforturile de promovare a comunei şi de creştere a prosperităţii zonei.

În aceste condiţii, administraţia locală se confruntă cu un buget şi un număr relativ redus de personal (corespun-

zător populaţiei) pe de o parte şi cu o atitudine pasivă sau chiar rezistentă la schimbare a unei părţi a populaţiei 

comunei, pe de altă parte.  În acelaşi timp, aceasta are de rezolvat o serie de probleme reflectate de o oarecare 
„rămânere în urmă a comunei” faţă de standardele moderne de dezvoltare. 

Astfel, singura modalitate prin care se poate capitaliza potenţialul major de dezvoltare al comunei şi al locui-

torilor săi este identificarea de proiecte şi programe inteligente şi inovative de dezvoltare pentru implementarea 

cărora să se atragă finanţări alternative şi nerambursabile, bugetul local şi veniturile proprii din comunitate fiind 

insuficiente pentru astfel de proiecte.

Ca urmare a acestei situaţii de fapt, Primăria se confruntă cu anumite dificultăţi în a face faţă necesităţilor de dez-

voltare a comunei şi în absorbţia fondurilor din cauza unor factori precum:

 ▶ Lipsa unui departament specializat în management de proiecte cu personal dedicat bine calificat care să 

deţină atât responsabilitatea scrierii, cât şi responsabilitatea verificării şi implementării proiectelor şi/

sau a unui consultant responsabil şi implicat în dezvoltarea comunei. În prezent, activitatea de realizare, 

verificare sau management de proiecte este acoperită într-o oarecare măsură de Compartimentul Financiar- 

Contabil, investiţii şi achiziţii publice, format din 4 persoane fără expertiză şi pregătire specifică  în manage-

ment de proiecte, a căror încărcare cu sarcini este mare şi care nu au capacitatea fizică de a verifica şi a-şi 

asuma toate documentaţiile întocmite de consultanţii cu care se colaborează. 

 ▶ Participarea insuficientă a personalului din primărie la cursuri de formare profesională continuă, fiind 

necesară acoperirea următoarelor aspecte:

 ▶ dezvoltarea cunoştinţelor în managementul de proiecte;

 ▶ dezvoltarea abilităţilor de comunicare publică;
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 ▶ dezvoltarea cunoştinţelor de animare de grupuri şi întâlniri;

 ▶ dezvoltarea abilităţilor de identificare şi de atragere de finanţare, inclusiv realizarea de proiecte în 

parteneriat public – privat;

 ▶ dezvoltarea abilităţilor de comunicare instituţională, de documentare asupra oportunităţilor de valo-

rificare a resurselor pe care le deţine comuna etc;

 ▶ Echiparea sediului Primăriei cu dotări şi sisteme de gestiune vechi şi uzate moral, cu  performanţe inferioare 

celor aflate în prezent pe piaţă, ceea ce îngreunează îndeplinirea sarcinilor de către angajaţii primăriei;

 ▶ Starea generală precară în care se află sediul primăriei şi insuficienţa spaţiului, pentru care sunt necesare 

modernizări şi îmbunătăţiri ale funcţionalităţii spaţiilor. 

6.4. Rolurile Autorităţilor Publice Locale în comunitate. 
Comunicare şi asociere administrativă

Unul din cele mai importante roluri ale autorităţilor publice locale este de a cunoaşte şi a analiza toate aspectele 

referitoare la viaţa în comunitatea, de a identifica disfuncţionalităţile şi a propune măsuri de remediere sau îm-
bunătăţire, în acelaşi timp identificând şi implementând măsurile necesare dezvoltării ulterioare armoniase a 
comunităţii. Astfel, autorităţile publice locale trebuie să  întreprindă atât acţiuni reactive, cât şi acţiuni pro-active 
pentru transformarea comunităţii aflate în grija lor.

De asemenea, acestea au rolul de a reprezenta comunitatea la nivel judeţean, astfel încât interesele comunei 
să fie transmise şi susţinute la forurile competente, maximizând fondurile atrase pentru dezvoltarea comunei.

Pentru a fi mereu la curent cu starea comunităţii pe care o au în grijă, dar şi pentru a informa şi consulta cetăţenii 
în probleme de interes local, autorităţile publice locale trebuie să întreprindă un demers constant de consultare şi 
dezbatere publică. Astfel de demersuri au rolul de a ţine autorităţile publice locale conectate la realităţile vieţii 
în comunitate şi de a identifica modificările în starea locuitorilor şi a localităţii cât mai curând. De asemenea, o bună 

relaţie de comunicare cu cetăţenii şi posibilitatea acestora de a-şi exprima opiniile şi ideile de îmbunătăţire a vieţii în 

comunitate asigură premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii. 
În plus, cetăţenii sunt astfel responsabilizaţi şi implicaţi direct în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se parte a 

acestui proces de evoluţie.

Pentru o bună comunicare cu locuitorii comunei, Autorităţile publice locale din Recea trebuie să îşi regândescă stra-

tegia de comunicare şi de relaţii publice, identificând cele mai potrivite canale de comunicare cu cetăţenii (inclusiv 

comunicare la distanţă cu cetăţenii aflaţi în străinătate) şi asigurându-se că informaţiile ajung în timp util şi în mod 

transparent la fiecare cetăţean interesat. În acest sens sunt absolut necesare următoarele demersuri:

 ▶ Actualizarea site-ului comunei astfel încât să cuprindă informaţii actuale şi relevate şi să poată pune la 

dispoziţia cetăţenilor anumite servicii online precum descărcarea şi înregistrarea de cereri şi solicitări, trans-

miterea de comunicări oficiale, plată taxe şi impozite etc; 



Strategia de Dezvoltare a Comunei Recea, jud.Maramureş

61 | 120

 ▶ Prezenţa în „social media” (facebook, twitter etc.);

 ▶ Sabilirea unui program bine-definit şi accesibil de audienţe pentru cetăţeni;

 ▶ Organizarea unor dezbateri publice periodice cu privire la problemele de interes major.

Un alt resort de dezvoltare pe care autorităţile publice locale îl au la dispoziţie este asocierea şi cooperarea, acestea 

având dreptul să se asocieze cu alte entităţi sau autorităţi publice din ţară sau din străinătate, unindu-şi eforturile, 

resursele şi know-how-ul şi formând asociaţii, fundaţii sau asociaţii de dezvoltare comunitară sau intercomunitară. 

Aceste asociaţii au scopul de a realiza în comun diferite proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau să 

furnizeze în comun anumite servicii publice, ducând la creşterea calităţii vieţii locuitorilor lor. 

Începând cu luna aprilie 2012, Comuna Recea face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Me-
tropolitană Baia Mare”, alături de municipiul Baia Mare, 5 oraşe şi 12 comune, al cărui scop principal este dezvol-

tarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia. 
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7. ANALIZA SWOT
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Capitolul II.  
CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII
2.1. Procesul de consultare publică

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării 

auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publi-
că. Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat 

al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind 

chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avan-

tajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în 

acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte 

a acestui proces de evoluţie.

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Recea s-a utilizat, pentru culegerea datelor, ancheta, ca 
metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost ghidul de interviu. În ceea ce priveşte tipul de 

interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă, asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoa-

nele intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea 

elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul 

precar al mijloacelor de comunicare la distanță.

Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă 

personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce, în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi 

să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa 

şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au organizat 

două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în 

principal agricultori, fermieri locali şi reprezentanţi ai autorităţii publice. 

În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat studiul a fost 

de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul 

în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un 

anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror subiecte / itemi să  insiste şi care din acestea 

pot fi omise. În cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - 

cheie pot fi omise sau tratate superficial. 

Scopul utilizării acestei metode a fost, în primul rând, acela de a obţine informaţii cât mai complexe şi de 
profunzime, bazându-se pe comunicarea verbală dintre operatorul de interviu şi intervievat. Acesta este motivul 

principal pentru care nu s-a optat pentru metoda cantitativă de culegere a datelor şi folosirea chestionarului, al cărui 

dezavantaj ar fi fost tocmai omiterea subtilităţilor, care de multe ori pot fi observate nu doar din răspunsurile scrise, 

dar mai ales din limbajul non-verbal sau cel paraverbal şi spontaneitatea răspunsurilor.
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Utilizând ghidul de interviu s-a urmărit îndeosebi obţinerea unor informaţii cu privire la percepţiile locuitorilor din 

Recea asupra problemelor cu care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, oportunităţile pe care localitatea lor 

le prezintă în domeniul dezvoltării socio - economice. Astfel, interviul a fost menit să culeagă date despre practicile 

şi experienţele, gândurile şi interpretările fiecăruia dintre cei intervievaţi, dar şi aşteptările şi speranţele lor, aceştia 

reprezentând gândirea comună a majorităţii locuitorilor. 

Reprezentativitatea acestei metode sociologice calitative constă în saturaţia informațiilor, indiferent de numă-

rul acestora, pe măsura derulării interviurilor nemaiobţinându-se alte informaţii suplimentare care ar schimba direc-

ţia temei urmărite în studiul de faţă. Aşadar, spre deosebire de cercetările cantitative în care se utilizează sondajele 

de opinie şi unde reprezentativitatea este dată de numărul respondenţilor, în studiul de faţă nu este atât de impor-

tant numărul persoanelor intervievate, cât este calitatea răspunsurilor şi, aşa cum s-a menţionat, ideea comună a 

subiecţilor.

Grupul – ţintă  este format din locuitorii comunei Recea care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoa-
ne cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comu-
nitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. 
De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a 
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „re-
compensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin 
urmare, criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact 

direct asupra rezultatelor studiului. 

Ghidul de interviu utilizat este compus din 8 întrebări generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de 

către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care se confruntă comuna lor şi, 

pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de 

dezvoltare socio - economică. 

Astfel, două întrebări din ghidul de interviu au menirea de a cere subiecţilor intervievaţi să identifice, în ordinea im-
portanţei lor, primele 3 avantaje, respectiv primele 3 probleme ale localității lor. Următoarea întrebare încearcă să 
restrângă aria şi urmăreşte identificarea de către intervievaţi a primelor trei aspecte ale vieţii localității care necesită 
îmbunătăţiri. Această întrebare are scopul de a restrânge discuţia de la general la particular şi de a verifica continu-
itatea şi validitatea răspunsurilor de la întrebarea anterioară, fiind astfel şi o întrebare de control a celei precedente.
Următoarea întrebare restrânge mai mult aria răspunsurilor şi direcţia discuţiei, cerând subiecţilor să identifice pri-
mele 3 avantaje, dar şi primele 3 probleme pe patru domenii predefinite şi sugerate de către operatorul de interviu, 

şi anume: domeniul economic, îngrijirea sănătăţii, situaţia educaţiei şi, nu în ultimul rând, viaţa culturală.

Următoarele două întrebări vizează primele 3 probleme identificate de intervievaţi, în ordinea importanţei lor şi refe-

ritoare la tinerii, respectiv la vârstnicii din localitate, probleme cu care cele două categorii de persoane se confruntă 

în viaţa de zi cu zi, datorate, în special, condiţiilor sociale şi economice existente în localitatea lor.

Ultimele două întrebări sunt formulate astfel încât să pună intervievaţii în situaţia de a avea putere de decizie (în 

calitate de primar al comunei) şi, în acest sens, să decidă direcţiile pentru dezvoltarea comunei peste 5, respectiv 10 

ani, din punct de vedere social, cultural şi economic.
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Lista întrebărilor cuprinse în ghidul de interviu:

1. Care credeţi că sunt principalele 3 avantaje ale comunei dvs.?

2. Care credeţi că sunt principalele 3 probleme ale comunei dvs.?

3. Care credeţi că sunt principalele urgenţe ale comunei dvs.?

4. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt primele 3 avantaje şi primele 3 probleme în legatură cu urmatoare domenii din 

comuna dvs.:

Domeniu Avantaje Probleme

Oportunităţile economice/ de angajare

Îngrijirea sănătăţii

Educaţie

Viaţa culturală

 

5. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confruntă tinerii din comuna dvs.?

6. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confruntă vârstnicii din comuna dvs.?

7. Dacă aţi fi primar, care ar fi primele 3 lucruri pe care le-aţi face pentru dezvoltarea comunei dvs.?

8. Cum aţi dori să fie comuna dvs. peste 7 ani? 
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2.2. Observaţii şi concluzii în urma consultării publice în 
comuna Recea

Demersul de consultare publică din comuna Recea a constat în realizarea de interviuri cu persoanele cheie din co-

munitate, urmărindu-se, pe de o parte, identificarea principalelor avantaje şi oportunităţi pentru o viitoare dezvolta-

re economică, socială, culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, al educaţiei şi turismului din Recea, şi pe de altă parte 

a principalelor probleme cu care se confruntă locuitorii comunei.

Deşi este dificil a se face o generalizare cu privire la grupul ţintă al studiului, conform criteriilor statistice uzuale (vâr-

stă, sex, studii) acesta a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul masculin, cu o vârstă cuprinsă între 25 şi 

65 de ani, şi cu studii superioare. Astfel, 74% din populația intervievată aparţinea genului masculin, iar 26% aparţinea 

genului feminin. Dintre acestea, 52% aveau vârsta cuprinsă între 25 şi 44 de ani, iar 48% aveau vârsta cuprinsă între 

45-65 de ani. În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită, majoritatea persoanelor intervievate aveau studii superioa-

re (52%) , aproximativ 37% studii postuniveristare, iar 11% dintre persoane aveau ca ultimă formă de liceul.

La întrebarea adresată de operatorul de interviu cu scopul identificării principalelor avantaje pe care comuna le 
prezintă și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării socio - economice au fost identificate de 

către respondenți un număr variat de avantaje (17 avantaje distincte). Astfel, cele mai des întâlnite răspunsuri referi-

toare la avantajele comunei au fost: apropierea de Baia Mare(26% din răspunsuri), urmate de existenţa unei reţele 
de utilităţi (14% din răspunsuri), apoi de existenţa infrastructurii (12% din răspunsuri). 

Apropierea de Baia Mare (zonă suburbană) 26%

Existenţa unei reţele de utilităţi 14%

Existenţa infrastructurii 12%

Poziţia geografică
7%

Existenţa investitorilor

Acces la locurile de muncă din Baia Mare

5%Relieful şi solul de calitate

Colaborare bună cu administraţia locală Recea

Ospitalitatea  şi comunicarea, oameni gospodari

3%
Comună dezvoltată economic

Locuitul la ţară

Transportul în comun accesibil

Existenţa terenurilor la preţuri bune

1%

Omogenitate etnică şi confesională

Populaţia calificată

Existenţa unui cămin cultural

Clima blândă
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În ceea ce priveşte principalele probleme identificate de către respondenţi, şi acestea au avut un grad mare de 

diversitate, însă cele mai recurente, şi deci cele mai stringente pentru locuitori, au fost: inexistenţa reţelei de ali-
mentare cu apă şi canalizare şi poluarea zonei datorită apropierii de iazuri(24%, respectiv 11 % din răspunsuri). 

Acestea sunt urmate de probleme precum infrastructura drumurilor şi şoselelor şi migraţia tinerilor spre oraşe, 
(6% din răspunsuri) dar şi de lipsa de utilităţilor (5%) şi de lipsa unui centru de desfacere a produselor agro-bio 
(5%). Într-o proporție mai mică au mai fost identificate şi alte lipsuri ale comunei precum lipsa locurilor de muncă şi 

transportul în comun deficitar (3%).

Inexistenţa unei reţele cu apă şi canalizarea 24%

Poluarea din jurul  iazurilor 11%

Infrastructura drumurilor şi şoselelor
6%

Migraţia tinerilor spre oraşe

Lipsa utilităţilor
5%

Lipsa centrului de desfacere a produselor agro-bio

Lipsa locurilor de muncă

3%

Transportul în comun deficitar

Apropierea de comunitatea rromă

Degradarea şcolilor

Alcoolismul

Lipsa preocupării pentru creşterea animalelor

Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor populare

Neintegrarea rromilor în societate

Absenteismul şcolar

2%

Acces deficitar la unele terenuri agricole

Lipsa omogenităţii 

Mentalitatea oamenilor

Grad ridicat de infracţionalitate

Lipsa unei case muzeu

Terenuri bune care nu se pot vinde (Asociație  composesorală)

Depozitarea deşeurilor în proximitate

Lipsa de educaţie a oamenilor

Lipsa forţei de muncă

Comunicarea cu cetăţenii deficitară

Aglomerația şi traficul intens

Lipsa unor târguri de animale și legume
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În ceea ce priveşte  aspectele vieţii ce necesită îmbunătăţire urgentă respondenţii au fost mai reţinuţi, însă aspec-

tele pe care s-a insistat au fost cele cu referire la rezolvarea reţelei de canalizare (28% din răspunsuri), îmbunătăţi-
rea infrastructurii stradale şi îmbunătăţirea transportului în comun (10%, respectiv 7% din răspunsuri).

Reţele de canalizare 28%

Infrastructura stradală (asfaltarea drumurilor) 10%

Îmbunătăţirea transportului în comun 7%

Consolidarea malurilor râului Lăpuș

5%Schimbarea mentalităţii oamenilor

Grădiniţele să fie cu program prelungit

Prevenirea infracționalităţii (monitorizare video)

3%

Informarea şi comunicarea cu cetăţenii 

Prevenirea poluării

Atragerea de investiţii pentru crearea locurilor de muncă

Investiţii în educaţie / Cursuri de calificare

Găsirea locurilor de muncă

Respectarea  ordinii si liniştii publice

2%

Crearea unei baze sportive

Construirea celei de-a doua biserici în Săsar

Construirea unui centru de vârstnici în Săsar

Construirea unui pod peste Săsar

Modernizarea comunei

Amenajarea străzilor cu arbuşti

Construirea / Reabilitarea sălii de sport Recea

Realizarea unei case muzeu

Stoparea migraţiei elevilor

Modernizarea Grădiniţei din Lăpușel

În urma rezultatelor obţinute privind principalele probleme, respectiv aspectele de îmbunătăţit în comuna Recea, 

putem concluziona că cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii comunei Recea sunt starea preca-

ră a reţelei de canalizare şi poluarea datorită iazurilor, urmate de aspectul infrastructurii şi migraţia tinerilor spre oraşe 

iar pe de altă parte, cele mai importante avantaje ale comunei Recea cum au fost menţionate de către persoanele 

intervievate sunt apropierea de Baia Mare, existenţa unei reţele de  utilităţi, infrastructura mai puţin deficitară în unele 

zone şi poziţia geografică favorabilă.

Referitor la cele 4 capitole sugerate şi indicate de către operatorul de interviu - dezvoltarea economică, sănătatea, 
educaţia şi viaţa culturală, se remarcă anumite oportunităţi, respectiv probleme stringente, identificate de mai 

multe persoane intervievate.
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Astfel, legat de oportunităţile economice / de angajare din comuna Recea, principalele avantaje pe care le prezin-

tă comuna sunt: existenţa firmelor locale (38% din răspunsuri), urmate de prezenţa taxelor mici în zonă (10% din 

răspunsuri), de existenţa zonelor bune pentru investiţii, de existenţa locurilor de mună aproape de Baia Mare, 
dar şi de un potenţial în dezvoltarea agriculturii. (8% din răspunsuri).

Existenţa firmelor locale 38%

Taxe mai mici 10%

Existenţa zonelor bune pentru investiţii

8%
Existenţa locurilor de muncă aproape de Baia Mare

Potenţial în dezvoltarea agriculturii

Poziționarea geografică

Existenţa terenurilor bune pentru investiţii 5%

Accesul la utilităţi

3%

Naveta facilă

Existenţa pieţei în apropiere

Zonă frumoasă pentru turism

Existenţa întreprinzătorilor motivaţi

Transformarea grajdurilor de la CAP  în hale pentru firme

Posibilitatea deschiderii unui magazin cu produse bio

Pe de altă parte, problemele majore ale comunei în domeniul dezvoltării economice sunt: lipsa investitorilor şi 
plecarea tinerilor în străinătate (14% din răspunsuri) şi lipsa locurilor de muncă (11%), dar şi lipsa de informare a 
cetăţenilor, dezinteresul pentru angajare, dar şi salariile mici, urmate de existenţa şomajului (7%). Într-o propor-

ţie mai mică au fost identificate  alte lipsuri şi probleme ale comunei: precum lipsa camerelor video care să ţină evi-

denţa furturilor, închiderea minelor dar şi probleme legate de indifereţa oamenilor pentru plătirea impozitelor.(4%)

Lipsa investitorilor
14%

Plecarea tinerilor în străinătate

Lipsa locurilor de muncă 11%

Lipsa motivaţiei de investiţie

7%

Lipsa de informare a cetățenilor

Lipsa încurajării pentru investitori

Lipsa terenurilor puse la dispoziția investitorilor

Dezinteres pentru angajare

Salariile foarte mici

Existenta şomerilor
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Lipsa camerelor video care sa ţină evidenţa furturile

4%Închiderea minelor

Indiferenţa pentru plătirea impozitelor

Corelând principalele avantaje identificate de respondenţi  în ceea ce priveşte posibilitatea de dezvoltare econo-

mică a comunei Recea (existenţa firmelor locale, existenţa zonelor bune pentru investiţii, taxele mai mici decât în 

mediul urban, potenţial în dezvoltarea agriculturii) cu problemele menţionate (lipsa locurilor de muncă, plecarea 

tinerilor în străinătate, existenţa şomerilor) putem remarca faptul că, în urma cercetării oportunităţilor de existenţă 

a zonei bune pentru investiţii, avantajele comunei ar fi valorificate, obţinându-se totodată noi locuri de muncă, fapt 

care ar rezolva una din problemele de ordin socio-economic pe care le are de înfruntat comuna.

Referitor la domeniul sănătăţii în comuna Recea există cadre medicale profesioniste, cabinet stomatologic şi 
medic veterinar,  iar staţia SMURD se află la o distanţă mică ce permite intervenţiile în timp util. Pe lângă acestea,  

existenţa unui centru  pentru vârstnici în comună, şi asistentul medical care este foarte grijuliu pentru sănătatea 

oamenilor şi implicat, reprezintă alte avantaje din domeniul sănătăţii.

Existenţa medicului de familie, a asistentelor, a farmaciei, a stomatologului şi a

medicului veterinar
64%

Existenţa SMURD  în apropiere

12%
Existenţa ambulanţelor

Existenţa centrului pentru vârstnici

Existenţa unui asistent medical foarte implicat 

În schimb, cu toate avantajele din domeniul sănătăţii comunei Recea, problemele sau lipsurile identificate sunt cele 

care fac referire la lipsa motivaţiei medicilor de a rămâne în comună, insuficienţa cabinetelor stomatologice 

(27% din răspunsuri, respectiv 20 % din răspunsuri) dar şi dezinteresul cetăţenilor pentru sănătate (13%). Într-o 

proporţie mai mică au fost identificate şi alte probleme şi  lipsuri precum dotarea necorespunzătoare cu aparate 

medicale şi programul scurt al medicului(7%).

Lipsa motivaţiei medicilor de a rămâne în comună 27%

Insuficienţa cabinetelor stomatologice 20%

Dezinteresul cetăţenilor pentru sănătate
13%

Lipsa banilor pentru medicamente

Existenţa bolilor profesionale

7%
Dotare necorespunzătoare cu aparate medicale a cabinetelor

Programul scurt al medicului de familie

Apropierea de comunitatea rromă
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La capitolul educaţie, în comuna Recea există şcoli în toate satele aparţinătoare comunei, cadre didactice speci-
alizate dar şi condiţiile în care studiază elevii sunt bune. Pe lângă aceste avantaje principale, se observă că elevii 

dau dovadă de pregătire bună, având şanse mari de a-şi continua studiile la Baia Mare, acolo unde există colegii 

şi forme de învăţământ superior.

Existenţa  şcolilor în toate satele (I-VIII) 27%

Şcoli bine dotate și amenajate (catalog-online pentru părinți) 23%

Existenţa cadrelor didactice specializate 16%

Existenţa grădiniţelor 14%

Existenţa mijloacelor de transport pentru elevi 7%

Există copii care merg la şcoală în Baia Mare 5%

Există spaţii îngrădite  de joacă pentru cei mici

2%
Se acordă  burse pentru şcolari

Existenţa parteneriatelor între grădiniţe, şcoli şi biserici

Implicarea părinţilor în activităţile  elevilor

Problemele din domeniul educaţiei în comuna Recea sunt:  reducerea numărului de elevii comparabil cu 
numărul profesorilor (32% din răspunsuri), plecarea acestora în Baia Mare, (25% din răspunsuri), lipsa grădini-
ţelor cu program prelungit (11%), lipsa de interes din partea profesorilor (7%) dar şi dezinformare cu privire 
la învăţământ (4%).

Puţini copii comparabil cu  numărul  de profesori 32%

Plecarea elevilor la şcoli în  Baia Mare 25%

Lipsa grădiniţelor cu program prelungit 11%

Lipsa interesului din partea profesorilor 7%

Natalitatea în scădere

4%

Lipsa activităţilor practice

Nu se mai merge la bibliotecă

Dezinformarea cu privire la învăţământ

Dezinteres pentru creşterea calităţii învăţământului rural

Transportul deficitar pentru copiii care merg la grădiniţe

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice netitularizate de a rămâne în comună

În ciuda avantajelor pe care le prezintă comuna, din punct de vedere educațional, problemele identificate în acest 

domeniu pot duce pe termen lung la o deterioare a nivelului de educație (desființarea unor şcoli), lipsa creșelor 

descurajând natalitatea, familiile preferând să se mute în localități unde pot beneficia de astfel de servicii. La fel de 

descurajatoare poate fi şi incertitudinea şi lipsa continuităţii activității profesorilor având în vedere că majoritatea 

profesorilor nu sunt titularizaţi pe post.
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Viaţa culturală este încă vie prin păstrarea şi conservarea tradiţiilor culturale, în comună existând un cămin 
cultural, unde se organizează festivaluri şi sărbători ale satului, existând şi ansambluri de dansuri populare. De 

asemenea, Biserica cu ajutorul sprijinului primit de la primărie organizează excursii, pelerinaje, tabere pentru 
tineri, iar locuitorii sunt în general credincioşi şi acordă o mare importanţă activităţilor creştine.

Existenţa  ansamblurilor de dansuri populare 37%

Existenţa Căminului Cultural 15%

Organizarea  festivalurilor şi spectacolelor de folclor 13%

Existenţa Asociaţei pensionarilor 12%

Organizarea excursiilor, pelerinajelor, taberelor
6%

Existenţa grupurilor de cântăreţi

Existenţa echipelor de fotbal 4%

Organizarea balurilor, expoziţilor, concertelor de colinde 3%

Terenuri de sport cu vestiare 
1%

Corurile bisericii

Cele mai mari probleme identificate în domeniul vieţii culturale din comuna Recea sunt: ameninţarea dată  de 
declinul şi pierderea tradiţiilor dar şi de estomparea tradiţiilor din cauza modernismului. Alte probleme cu o 

pondere mai mică ar fi lipsa unor strategii de dezvoltare culturală cât şi  insuficienţa persoanelor care să se ocupe 

de activităţile culturale.

Estomparea tradiţiilor din cauza modernizării accelerate 36%

Lipsa unor strategii de dezvoltare culturală 27%

Lipsa mijlocului de transport pentru ansambluri 9%

Insuficiența personalului care să se ocupe de domeniul cultural

Lipsa materialelor necesare desfăşurării activităților

Preţul ridicat al costumelor populare

Principalele probleme cu care se confruntă tinerii din comuna Recea sunt:  lipsa locurilor de muncă, a spaţiilor 
de petrecere a timpului liber, lipsa implicării în activităţi agricole,plecarea acestora în străinătate, lipsa studiilor 
superioare şi lipsa unei baze sportive. De asemenea, inexistența unor locuri de recreere şi petrecere a timpului 
liber constituie o problemă a tinerilor din comună, acestea fiind înlocuite cu alte locuri de atracţie care le-au creat 

probleme acestora în ceea ce privește consumul de alcool.
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Lipsa locurilor de muncă 41%

Lipsa unui spaţiu de petrecere a timpului liber/Club al tinerilor 14%

Lipsa implicării în activităţi agricole 9%

Lipsa studiilor superioare
7%

Lipsa unei baze sportive

Plecarea tinerilor în străinătate
5%

Consumul de alcool

Lipsa de preocupare a parintilor

2%

Lipsa grupurilor omogene

Nivel de trai scăzut

Dau dovadă de comoditate

Sunt iresponsabili

Lipsa de sprijin a familiilor plecate la muncă

Problemele majore ale vârstnicilor din comuna Recea sunt cauzate de de : veniturile foarte mici, problemele de 
sănătate şi lipsa sprijinului familiei. Totuşi, o parte dintre respondenţi au sugerat faptul că vârstnicii din comună 

au o situaţie mai bună decât alte categorii sociale, având în vedere că beneficiază în mare parte de pensii ca urmare 

a muncii depuse la minele şi întreprinderile din zonă din perioada comunistă, considerând astfel că nu au probleme 

majore.

Financiare / pensiile foarte mici 37%

Probleme de sănătate 20%

Lipsa sprijinului familiei
11%

Se întrețin greu singuri

Se descurcă greu cu activitățile agricole
9%

Nu au probleme

Lipsa unei capele la cimitir 3%

Majoritatea locuitorilor comunei, puşi în ipostaza de a avea putere de decizie, au menţionat că ar atrage investi-
tori în comună, ar moderniza infrastructura şi ar  promova turismul în Recea. În plus, ar face demersuri pentru 

amenajarea diferitelor puncte locale cât şi finalizarea proiectelor ce sunt în prezent în derulare.

Atragerea investitorilor în comună 20%

Finalizarea aducţiunii de apă potabilă şi canalizare 11%
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Înființarea unei asociaţii de proprietari (şi ca producător cât şi pentru agricultură)

5%

Amenajarea unui punct de colectare pentru legume

Păstrarea valorilor și obiceiurilor comunei

Creearea unei săli de sport sau club sportiv

Finalizarea proiectelor în derulare în prezent

Crearea locurilor de muncă

Comunicare mai bună cu cetățenii

4%
Îmbunătățirea terenurilor agricole

Colaborare mai bună între angajatorii Primăriei

Rezolvarea integrală a infrastructurii

Integrarea rromilor pe piaţa de muncă

2%

Sprijinirea bisericilor și parohiilor

Sistematizarea și reamenajarea comunei

Crearea unui muzeu etnografic

Deschiderea unui târg de animale

Organizarea mai multor activităţi culturale

Reparaţii străzi

Încurajarea turismului

Încurajarea dezvoltării învățământului

Amenajarea localităţii

Amenajarea unui punct de prezentare a produselor locale

Toţi cetăţenii să fie mulţumiți de serviciile Primărie

Deschiderea unei brutării

Printre răspunsurile date la întrebările care descriu viziunea sătenilor pe termen lung (7 ani), se regăsesc preo-

cupările lor legate de dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, de dezvoltarea tuturor servicilor 
publice, de dezvoltarea turismului, crearea de locuri de muncă, dar şi dezvoltarea agroturismului şi păstrarea 
tradiţiilor.

Comuna mai dezvoltată din punct de vedere economic 18%

Cu toate serviciile publice dezvoltate 10%

Infrastructură de apă şi canalizare
6%

Cu turism dezvoltat, pensiuni agroturistice

Locuitorii comuni să fie mai fericiți, mai zâmbitori

4%Cu  finalizarea investiţilor/proiectelor începute

Cu o dezvoltare a transportului în comun
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Crearea locurilor de muncă pentru tineri

2%

Cu un centru civic renovat

Cu o implicare mai mare a autorităţii publice locale

Cu investiţii pentru ocrotirea sănatăţii şi asistenţei sociale

Să fie mai aproape de standardele UE

Să existe Unitate de jandarmi

Cu Unitate de pompieri

Bază sportivă

Cu o putere de prevenire a poluării mai mare

Mai dezvoltată, mai frumoasă

Construirea unui pod peste Săsar

Să se amenajaze piste pentru biciclişti

Cu mai mulți copii în şcoli

Cu mai mulţi investitori

Să se creeze mai multe treceri pentru pietoni

Cu mai multe serbări câmpenești

Cu păstrarea tradiţiilor culturale

Cu o susţinere mai bună a agriculturii

Cu ferme zootehnice importante

Cu tineri mai implicaţi în proiecte finanţabile

Să devină mai civilizată

Transformare anumitor zone în terenuri de golf

În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor cu locuitorii comunei Recea, scot în evidență faptul că rezol-

varea unor probleme importante cu care se confruntă în prezent comuna (modernizarea infrastructurii, dezvoltarea 

agroturismului local şi specializarea tinerilor în acest domeniu, precum şi păstrarea tradiţiilor) pot contribui la va-

lorificarea potenţialului comunei. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi a 

obiectivelor turistice deja existente, prin atragerea unui număr mai mare de turişti şi a unor investitori sau fonduri fi-

nanciare, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct de vedere economic, ci şi socio - cultural şi educaţional. 

Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi ar conduce la rezolvarea altor probleme majore ale comunei 

(crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia fiind astfel motivaţi să nu părăsească comuna şi să-şi întemeieze 

familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai mare de creşe, grădiniţe, şcoli, dispensare amenajate, crescând nivelul 

educaţional şi al sănătăţii locuitorilor comunei. Diversificând preocupările tinerilor, prin crearea de noi locuri de 

muncă şi de petrecere a timpului liber, prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte zone ale țării sau chiar 

din străinătate, problemele de ordin social, cum ar fi consumul de alcool, ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea 

condițiile unei vieți calitativ mai bune. 
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Capitolul III.  
PLANIFICAREA 
DEZVOLTĂRII 
STRATEGICE A 
COMUNEI
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Capitolul III. 
PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A 
COMUNEI

1. Viziune
În următorii 7 ani, comuna Recea va deveni un model de dezvoltare socio-economică pentru spațiul rural, cu o 

economie puternic conectată la cea a orașului Baia Mare, cu standarde urbane de viață și care va juca un rol impor-

tant în Zona Metropolitană Baia Mare. Comuna Recea va continua dezvoltarea economică prin atragerea și stimu-

larea de noi investiții în industrie, servicii și agricultură, va sprijini proiectele pentru consolidarea statutului de zonă 

rezidențială pentru Municipiul Baia Mare și va propune un model de dezvoltare echilibrată a cărui principal obiectiv 

și preocupare va fi calitatea vieții locuitorilor comunei.”
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2. Obiective
2.1. Obiective generale

În urma realizării auditului teritorial al comunei Recea, a consultărilor publice întreprinse şi a concluziilor analizei 

SWOT, considerăm că, în următorii şapte ani, corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020, autorităţi-

le publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele pentru atingerea următoarelor obiective 

generale:

1.  Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente şi prin 

creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT

2.  Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a iniţiativei locale şi 

atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE

3.  Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor locale. – com-

ponenta SOCIETATE

2.2. Obiective strategice

Pentru a atinge obiectivele generale, autorităţile publice locale şi partenerii lor vor urmări urmatoarele obiective 

sectoriale:

Componenta HABITAT
1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale; 

1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice unitare a comunei Recea;

1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi conservarea naturii în comună.

Componenta ECONOMIE
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: agricultură 

- tradiţii – turism; 

2.2. Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei.

Componenta SOCIETATE
3.1.Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii din Recea prin adoptarea de măsuri adaptate specificului 

local;

3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii comunei şi sprijinirea categoriilor defavorizate sau cu risc de 

excluziune;

3.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni.

3. Matricea domeniilor cheie de intervenţie

În continuare, prezentăm pentru fiecare componentă şi obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de intervenţie, 

acestea cuprinzând elementele esenţiale pentru dezvoltarea echilibrată a comunităţii:
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4. Planul de acţiune
4.1. Habitat
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4.2. Economie
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4.3. Societate
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Surse documentare

1. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş

2. Prezentarea comunei Recea, Primăria Recea

3. Fișe de informații completate de Primăria Recea

4. Interviuri cu persoanele cheie din comunitate

5. CD Listă Firme Profesional 2013

Surse electronice

1. www.insse.ro (Institutul Naţional de Statistică)

2. http://www.onrc.ro/romana/statistici.php (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)

3. www.recensamantromania.ro (Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate definitive, rezul-

tate preliminare)

4. http://www.rga2010.djsct.ro/ (Recensământul General Agricol 2010, rezultate definitive)

5. http://www.recea.ro/

6. www.ghidulprimariilor.ro 

7. www.cj.maramures.ro 

8. www.autogari.ro


