Oraşul Tăuţii Măgherăuş
1. Context teritorial
Oraşul Tăuţii Măgherăuş este aşezat în Depresiunea Baia Mare, la N-V de municipiul
reşedinţă de judeţ şi este străbătut de drumul european E58. Oraşul are o suprafaţă de
12.065 ha, din care 1398,7 ha este teren agricol, care se împarte în:
- teren arabil 474,77 ha
- păşune
627,45 ha
- vie
32,5 ha
- livadă
105,95 ha
Pe teritoriul oraşului se întâlnesc diverse forme de relief: lunci, dealuri, văi, munţi.
Oraşul este străjuit în partea de nord de versanţii sud-estici şi sud-vestici ai masivului
Gutâi.
Din punct de vedere climatic, oraşul Tăuţii-Măgherăuş, ca de altfel întreaga Depresiune
Baia Mare, are un climat blând, lanţul muntos al Carpaţilor apară depresiunea de
influenţa maselor de aer reci dinspre nord-est. Acest fapt determină prezenţa unor
specii de plante termofile precum castanul comestibil.Temperatura medie anuală este
de 9,4 ºC. Cea mai scăzută medie anuală, de 7,9 ºC, a fost înregistrată în anul 1933.
Formele de relief şi temperatura face ca în zonă să se găsească vegetaţie specifică
câmpiei, dealului şi muntelui. Condiţiile naturale favorabile, au făcut ca oraşul Tăuţii
Măgherăuş să fie locuit din cele mai vechi timpuri.
2. Economia
2.1. Potenţialul de afaceri
Activitatea economica specifica zonei a fost reprezentata pentru un timp îndelungat de
minerit. O alta activitate specifica zonei este reprezentata prelucrarea lemnului, astfel
realizandu-se o intensa exploatare a padurilor, in principal in zona Baita – Nistru.
Informaţii despre agenţii economici din zonă
Specificaţie
Industrie
Agricultura
Comerţ
Construcţii
Transport
Turism
Alte activităţi
TOTAL

Capital privat
20
6
59
7
20
1
25
138

Capital de stat
1
1

Capital mixt
-

Sursa: Planul strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului

2.2. Comerţ şi servicii
După anul 1989, în localităţile componente au apărut societăţi de tip privat care au dat
dimensiuni noi posibilităţilor de a fructifica resursele locale. Astfel se explică faptul că au
apărut un număr de 46 de societăţi comerciale şi 109 asociaţii familiale.

Cele mai importante societăţi TORO-VOUD - fabrică de mobilă cu activitate în
localitatea Buşag; ITALSOFA - secţie de debitare cu activitate în localitatea Buşag; S.C.
Mecanoplast din Tăuţii Măgherăuş şi S.C. CARROL din localitatea Băiţa, acestea
producând mobilier cu desfacere internă şi internaţională.
2.3. Turism
Traseele turistice amenajate în zona Nistru:
- Lacul Nistru – Poiana Baitenilor – Baita (marcaj punct albastru)
- Nistru – Vf. Galbena – Poiana Baitenilor – Vf Pietrarului – Baita (marcaj cruce rosie)
- Nistru – Vl. Mintoasa – Dl. Comorii – Piatra Tisei – Cabana (marcaj punct albastru)
Valorificarea potentialului eco-turistic al zonei este un obiectiv prioritar al administratiei
locale.
3. Aspecte culturale si socio-educationale
3.1. Populaţia
Numărul locuitorilor este de 7.255 (est. 2010), dintre care 3.672 sunt persoane de sex
feminin, iar 3.583 sunt de sex masculin. Populaţia stabilă a oraşului este de 80% din
numărul de locuitori înregistrati oficial, iar mişcarea migratoare a populaţiei a atins
procentul de 20% în ultimii ani.
3.2. Forţa de muncă
Forţa de muncă conţine atât muncitori calificaţi, cât şi necalificaţi, ponderea mai mare
fiind a primei categorii. Domeniile în care se regăsesc principalele locuri de muncă:
industria confecţiilor, industria prelucrării lemnului, reparaţii auto, industria miniera.
O parte din populaţia ocupată, dat fiind faptul că oraşul Tăuţii Măgherăuş este în
imediata vecinătate a municipiului centru reşedinţă de judeţ, lucrează la agenţi
economici din municipiul Baia Mare.
3.3. Locuire
În urma centralizării datelor provizorii a Comisiei Locale de recensământ din anul 2002,
a rezultat că există un număr de 2392 locuinţe, marea majoritate fiind în proprietate
privată.
3.4. Sănătate
În oraş funcţionează trei dispensare, în localităţile Tăuţii Măgherăş, Băiţa şi Nistru, unde
îşi desfăşoară activitatea 6 medici şi un stomatolog care asigură asistenţă medicală
locuitorilor comunei.
3.5. Învăţământ
Pe teritoriul oraşului funcţionează 7 şcoli generale şi 10 grădiniţe de copii în care se
desfăşoară procesul instructiv-educativ, 6 cămine culturale, o biblioteca comunală care
are un număr de 10.000 de volume de carte.

În cele 7 şcoli (4 cu clasele I-VIII şi 3 cu clasele I-IV) şi cele 10 grădiniţe existente sunt
înscrişi 652 elevi şi 253 preşcolari. Personalul din zona educaţională este compus din
66 cadre didactice, şi anume 14 educatoare, 19 învăţători, 33 profesori.
3.6. Cultură şi sport
Muzeul Judeţean de Istorie, întreţine în localitatea Băiţa, Casa memorială a poetului
erou Ion Siugariu. În localitatea Tăuţii Măgherăuş se găseşte, de asemenea, muzeul
Kiss Miklos, muzeu care găzduieşte o parte din munca renumitului tipograf.
Pe teritoriul administrativ al oraşului funcţionează 8 biserici de rit ortodox, 3 biserici
romano-catolice şi o biserica reformată. Toate lăcaşurile de cult sunt monumente
istorice. La acestea se adaugă Casa parohială reformată veche, sec. XIII şi Şcoala
românească, sec. XIX.
4. Proiecte şi investiţii
1. Sprijinirea intreprinzatorilor privaţi în cunoaşterea cerinţelor europene privind
dezvoltarea afacerilor;
2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri;
3. Dezvoltarea infrastructurii economice;
4. Creşterea competivităţii economiei regionale;
5. Îmbunătăţirea sistemelor de management şi gestionarea deşeurilor;
6. Dezvoltarea spaţiilor verzi şi crearea unor perdele vegetale de protecţie;
7. Dezvoltarea infrastructurii de turism;
8. Reabilitarea fostelor galerii miniere.

