Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare
Viziunea de dezvoltare a ZMBM se formulează pe oportunităţile pe care integrarea
României în Uniunea Europeană le creează pentru valorificarea potenţialului local.
Anticipând o creştere a interesului investiţional către ZMBM, nivelul echipării teritoriului
va creşte semnificativ, iar localităţile partenere vor trebui să-şi gestioneze eficient
resursele existente – umane, imobiliare, financiare.
Scopul viziunii de dezvoltare comune a ZMBM este acela de a agrega obiectivele socioeconomice formulate la nivelul partenerilor, cu priorităţile naţionale şi regionale şi cu
schimbările care au loc în prezent în dinamica spaţială, economică şi socială a zonei
metropolitane.
În contextul unei dezvoltării economice susţinută prin indicatori economici şi sociali,
localităţile partenere vor lua în consideraţie avantajele competitive şi comparative pe
care se poate construi viziunea de dezvoltare a ZMBM:
Avantaje comparative:
1. poziţia geografică;
2. resursele naturale;
3. tradiţiile culturale.
Avantaje competitive:
a. capitalul uman;
b. structura economică coerentă;
c. capacitatea de organizare a administraţiei locale;
d. A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare este operaţională.
Tinând cont de natura cooperării în cadrul ZMBM şi de problematica diversă a acestui
teritoriu, viziunea trebuie să răspundă dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor
cetăţenilor zonei, dar şi celor specifice ale locuitorilor din mediul urban şi din mediul
rural, în scopul:
1) asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung;
2) combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale;
3) conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să
le atingă în totalitate în 2017;
4) dezvoltarea parteneriatului ZMBM cu sectorul privat, format din mediul
academic, forme asociative sectoriale naţionale şi europene.
1. Viziunea de dezvoltare a zonelor urbane
Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităţilor şi serviciilor publice, dezvoltarea
economică şi socială a ZMBM va trebui susţinută de către instituţiile publice şi/sau

private implicate în oferta de servicii publice, în scopul emiterii de decizii comune privind
locul unde investiţiile publice vor trebui realizate cu prioritate, iar creşterea economică
va trebui încurajată.
Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor trebui extinse în scopul stimulării
dezvoltării economice şi asigurării de alternative economice viabile pentru viitoare
amplasări de zone rezidenţiale şi/sau de afaceri.
Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul oraşelor şi mai ales
la graniţele dintre acestea, cererea de terenuri va fi ghidată de planurile urbanistice
generale, care trebuie să pună de acord densitatea utilităţilor publice existente sau
propuse cu densitatea unităţilor funcţionale (locuinţe, birouri, parcuri logistice, etc).
Centrele oraşelor vor fi revitalizate în scopul constituirii lor ca puncte de atracţie la nivel
zonal şi regional. Vor fi încurajate cu prioritate programe de renovare şi de construcţii
noi, cu rol catalizator pentru dezvoltare, care vor completa caracterul istoric şi cultural al
fondului existent.
Noile dezvoltării rezidenţiale, care vor fi realizate la marginea localităţilor, vor trebui să
conţină o combinaţie de tipuri de locuinţe, servicii publice şi funcţiuni comerciale, care
să asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane, fără să constituie
elemente adiţionale de congestie de trafic în zonele centrale ale localităţilor şi fără să
conducă la distrugeri ale mediului/peisajului înconjurător.

2. Viziunea de dezvoltare a zonelor rurale
Echiparea localităţilor rurale cu servicii şi utilităţi publice trebuie ca pe termen mediu să
conducă la creşterea gradului de confort al locuitorilor şi a atractivităţii pentru noi
investiţii. Asigurarea accesibilităţii localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate al
cetăţenilor va facilita, de asemeni, funcţionarea ZMBM.
Peisajul şi patrimoniul rural, tangibil şi intangibil, trebuie protejat şi pus în valoare,
conform ghidului CEMAT/2003. O atenţie deosebită va fi dată stimulării turismului rural,
realizării de spaţii publice în care populaţia rurală să se poată informa şi comunica.
În afara intravilanului localităţilor rurale, activităţile agricole vor trebui încurajate pe
terenurile cu potenţial. Din punct de vedere al mediului şi al protecţiei peisajului,
terenurile agricole şi pădurile, publice sau private, trebuie să constituie centuri verzi de
protecţie pentru zonele urbane. Aceste centuri vor oferi posibilităţi de recreere pentru
locuitorii zonelor rurale şi urbane.

