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INTRODUCERE
Începând cu al doilea război mondial, noţiunea de

pene a Ministerelor Responsabile pentru Planifi-

dezvoltare devine un concept larg utilizat în diverse

care Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra,

contexte ale modernizării. Există multe teorii care se

au fost adoptate de către ţările EU15 politicile de dez-

concentrează asupra celei mai bune metode de a re-

voltare spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de

aliza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile constă

coeziune socio-economică la nivel comunitar, între

în satisfacerea necesităţilor pe care cetăţenii le percep

ţările membre. Aceste politici înglobează cele 9 prin-

şi în soluţionarea problemelor care le afectează direct

cipii ale dezvoltării strategice durabile, principii ce fac

sau indirect viaţa. Ca atare, dacă prin definiţie dez-

referire la:

voltarea 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.

}} 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 imple-

În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare Economică

mentare şi evaluare necesare;

şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, reprezentată prin
Comisia 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 necesară „o formă de dezvoltare durabilă care
să îndeplinească nevoile prezente fără a compromite
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini

}} 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

propriile nevoi”. La doar 5 ani de la această atitudine,

}} orientarea acţiunilor către posibilităţile renta-

în cadrul Summitului Mondial de la Rio de Janeiro

bile de specializare şi oportunităţile din mediul

din 1992 a fost elaborată şi adoptată Agenda Locală

înconjurător, astfel încât să se creeze un mediu

21, document identificat ca un instrument de promova-

atractiv şi de calitate pentru locuitori, prin in-

re a dezvoltării durabile, care caută să stabilească un

termediul unor servicii corespunzătoare, care

echilibru între creşterea economică, echitatea socială

să conducă la o forţă de muncă calificată, la

şi protecţia mediului.

dezvoltarea sectorului privat şi îmbunătăţirea
productivităţii, la creşterea standardului de via-

Toate acestea au condus la conturarea, în timp, a
unor principii de referinţă în planificarea strategică şi
alcătuirea strategiilor de dezvoltare durabilă. Astfel,
în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei Euro-
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ţă şi protecţia identităţii culturale.
Fiind un concept care trebuie să se regăsească în toate
acţiunile de dezvoltare ale unei comunităţi, nu doar în
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relaţia dezvoltare-mediu, planificarea strategică a generat

Procesul de planificare strategică vizează în general

o serie de noi considerente ale managementul strate-

definirea reperelor strategice de dezvoltare a

gic: modelul şi principiile managementul urban, aflate

comunităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având

în strânsă legătură cu principiile directoare ale Uniunii

ca etape metodologice principale: realizarea unei analize

Europene pentru realizarea coeziunii teritoriale şi prin-

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strate-

cipiile şi metodologia planificării spaţiale, respectiv a

gice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor stra-

documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism.

tegice principale şi articularea documentului strategic în
maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi pro-

prioritare ce se impun a fi derulate.

gramele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci
când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie

coordonare la nivel strategic. Astfel că, orice comuni-

însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice,

tate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o

a unui management strategic integrat, performant

viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa

la toate nivelurile, capabil să identifice şi să fructifice

viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activi-

oportunităţile apărute pentru beneficiul comunităţii.

tate administrativă descentralizată şi ineficientă, în
cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional,

iraţional resurse preţioase.

naţional şi european arată fără dubiu că supravieţuirea
şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor
mici şi medii cum este şi cazul oraşului Seini, depinde

Considerente
metodologice

aproape exclusiv şi în egală măsură de capacitatea
Primăriei şi a Consiliului Local:
}} de a înţelege contextele economic, legislativ şi
cel privind fenomenul de globalizare;

Principiile ce stau la baza procesului de planificare
strategică sunt asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea,
coerenţa şi continuitatea demersului. Acestea sunt
totodată elementele esenţiale 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

}} 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;

necesităţile reale, identificate obiectiv.
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}} de a crea un cadru instituţional şi un mediu de

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi in-

durabilă a oraşului Seini a fost iniţiat ca răspuns la in-

vestitorii privaţi,

teresul exprimat de către Consiliului Local al oraşului
Seini pentru elaborarea unui demers strategic. În cadrul

}} de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale;
}} de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori
calităţile ambientale, şi
}} de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe).
Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv

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

de a aplica o strategie de dezvoltare pentru oraşul

}} Interviuri, desfăşurate în teren, care au vizat în

Seini revine Consiliului Local, şi respectiv Primarului,

principal lideri ai comunităţii, susceptibili de a

ca instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile lor

influenţa în sens pozitiv bunul mers al acesteia,

legale.

respectiv şefii direcţiilor aparatului administrativ, precum şi lideri informali ai comunităţii, cu-

Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea

noscuţi pentru implicarea, motivarea şi gradul

nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea

de multiplicare al ideilor în comunitate;

de decizie 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.
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}} Date şi documente relevante (detaliate sub titlul
„surse documentare”).
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În livadă
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Capitolul 1
AUDIT
TERITORIAL
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Biserica Ortodoxă Sf. Mihail și Gavril
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1.Prezentare
generală
Poziţia şi
importanţa
regională.

Scurt istoric

Conform împărţirii teritoriului pe „ţări” specifice zonei
Maramureşului, oraşul Seini face parte din Ţara Chioarului, însă este situat la intersecţia acesteia cu ţările Codru, Oaş şi Sătmar, ceea ce înseamnă că zona cunoaşte
influenţe etnografice multiple.
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean

Oraşul Seini este situat în partea de nord a Transilva-

(PATJ) Maramureş – Reactualizare 2008, relaţiile dintre

niei, în extremitatea vestică a judeţului Maramureş,

aşezările judeţului Maramureş sunt încadrate în două

dezvoltându-se la o altitudine de 140 m în Câmpia So-

mari categorii:

meşului pe linia de contact a acesteia cu prelungirile

}} Relaţii administrative care se referă la ansam-

munţilor Gutâi. Judeţul Maramureş, şi implicit oraşul

blul relaţiilor economice şi sociale care au loc

Seini, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

pe fondul actualei organizări teritoriale, cu cen-

din România, alături de judeţele Satu Mare, Sălaj, Bistri-

trul şi originea în exteriorul regiunii de tip „ţară”;

ţa Năsăud, Bihor şi Cluj.
}} Relaţii în cadrul „ţării” care au ca fond aparteOraşul Seini este format din trei localităţi, dintre care reşe-

nenţa comunelor la sisteme arhaice de organi-

dinţa oraşul, Seini, şi două sate (Săbişa şi Viile Apei ce sunt

zare, menţinute până în prezent.

localităţi de rang V conform PATN – secţiunea a IV.
Până în 2004 Ţara Chioarului a funcţionat fără un centru
Localizarea Oraşului Seini

urban polarizator, rolul central fiind deţinut de localitatea Şomcuta Mare ca şi centru supracomunal, devenită
oraş începând cu acest an. Totuşi în prezent, decalajele
demografice şi de funcţii care se manifestă între centrul
de judeţ şi oraşele mai mici din judeţul Maramureş fac
ca sistemul urban din Depresiunea Maramureşului să
gravitează integral spre şesul Tisei, în sectoarele transfrontaliere şi spre municipiul Baia Mare. De asemenea,
distanţa mică dintre Seini şi reşedinţa de judeţ (27,3 km
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean

utilizând E 576) influenţează puternic populaţia Seiniu-

(PATJ) Maramureş

lui, manifestându-se un fenomen important de migra-
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ţie către Baia Mare atât în scopuri economice (migraţia

Din anul 1988, localitatea Seini a dobândit statutul de

forţei de muncă, relaţii de schimb/comerciale) cât şi în

oraş ca urmare a unei puternice mişcări sociale de po-

scopuri socio-educaţionale (licee, facultăţi, spitale).

larizare a locuitorilor celor două sate aparţinătoare şi
a mai multori localităţi învecinate către Seini. În acest

La nivelul unităţii administrativ teritoriale Seini, rolul

context infrastructura existentă a cunoscut un proces

polarizator îl are localitatea de reşedinţă Seini în care

de dezvoltare şi modernizare accentuată, apărând în

se regăsesc instituţiile administrative locale şi instituţiile

acelaşi timp infrastructuri noi, serviciile publice s-au

principale de învăţământ şi de îngrijire a sănătăţii.

dezvoltat, au fost construite blocuri de locuinţe, iar
echipările tehnico-edilitare au evoluat.

Oraşul Seini este o aşezare românească de sine stătătoare şi formată cu multe secole în urmă, având o istorie

Polarizarea şi urbanizarea oraşului Seini a fost susţinu-

foarte bogată. Astfel, din punct de vedere istoric prima

tă de mai multe elemente printre care amintim:

atestare documentară a cetăţii Seini este în secolul al
XIV-lea în „Notaţiile privind zeciuiala papală din 1334”, iar
în 1344 Seiniul devine târg (opidum) care va supravieţui
până la distrugerea cetăţii de către voievodul Transilvaniei în 1563. Însă documentele istorice privind existenţa cetăţii Seini scot la lumină şi atestă un centru stabil,

}} Aşezarea centrală faţă de cei doi poli importanţi Baia Mare şi Satu Mare, care a fost un
factor important pentru turismul de tranzit şi
alimentaţia publică, ducând la dezvoltarea activităţilor comerciale în spaţiul intravilan.

ridicat înainte de ocuparea Transilvaniei de către ma-

}} Administraţia Publică Locală, care a avut un

ghiari. Seiniul este menţionat printre cetăţile existente în

rol major în dezvoltarea funcţiunilor urbane ale

secolele X-XIII sub numele de „Castrum Zynyr” sau sub

oraşului datorită înaintării numărului însemnat

denumirile: Szynerváralja, Váralya (în maghiară), Seinen,

de propuneri de proiecte prin care s-au realizat

Leuchtenburg (în germană) sau Seini şi cuprindea Ţara

infrastructura socială şi de transport.

Oaşului, Lunca Someşului până la Buşag şi Lipău.
}} Aşezarea pe artere de circulaţie importante
Ruinele cetăţii ce se pot vedea şi astăzi de pe dealul

care oferă un nivel de accesibilitate ridicat al

Comja, povestesc de istoria zbuciumată din Seini, când

întregului spaţiu intravilan, cele trei localităţi

în anul 1677 cetatea a fost distrusă de tătari, iar în 1717

componente fiind legate de DN 1C Baia Mare –

tătarii au luat ca robi şi au omorât o mare parte din po-

Satu Mare şi DJ 109 l Seini – Negreşti Oaş (Gra-

pulaţia Seiniului.

niţa cu Ucraina).
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Localităţile aparţinătoare oraşului Seini

obiceiuri păstrate în vatra satelor din Seini. Viflaimul reprezintă un teatru folcloric religios jucat de cete de feciori (20-30 feciori), în care se prezintă momentul apariţiei magilor şi al păstorilor, cei care vestesc naşterea lui
Iisus Hristos şi conflictul cu împăratul Irod. Acest obicei
ţine din Ajunul Crăciunului până la ziua Sfântului Ioan
Botezătorul şi presupune interpretarea unor personaje
precum Fecioara Maria, Iosif, magi, Irod, de asemenea,
un rol important în scenetă îl au cei patru draci în frunte cu şeful lor, Scaraoţchi, care poartă talăngi şi măşti

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean

populare, dracii şi măştile având origini foarte vechi,

(PATJ) Maramureş

probabil din ritualuri precreştine.
La sfârşitul fiecărui an are loc „Festivalul datinilor şi obi-

Obiceiuri şi
tradiţii locale
Tradiţiile ocupă un loc foarte important în sufletul şi în
viaţa acestui ţinut maramureşean, motiv pentru care
aici se trăieşte intens fiecare sărbatoare fie ea laică
sau religioasă. Aşadar, oamenii din Seini au ştiut să nu
înstrăineze obiceiurile, nerenunţând total la tradiţiile şi
obiceiurile maramureşene
Zilele oraşului Seini reprezintă un festival de tradiţie din
oraş, ce durează două zile, în care locuitorii se bucură
de spectacole folclorice, competiţii sportive şi multe
alte spectacole şi concursuri, pentru a sărbători apartenenţa lor la oraşul Seini.
Cele mai bine păstrate tradiţii din oraşul Seini sunt cele
de iarnă, sărbătorile de iarnă reprezentând pentru locuitorii din Maramureş unele dintre cele mai importante evenimente ale anului.
Una dintre cele mai populare tradiţii de iarnă este Viflaimul, care este totodată, şi unul dintre cele mai vechi
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ceiurilor de iarnă” unde jocul măştilor este considerat
unul dintre cele mai vechi obiceiuri. De Anul Nou dar şi
de Bobotează, se fac măşti cu dimensiuni de până la 1
m , care se montează pe un suport de lemn, îmbracate
cu haine vechi pe care se prind scrisori adresate către o
fată sau un băiat ce întârzie să se căsătorească, textul,
cu mult umor, stârnind hazul tuturor.
Alte obiceiuri de iarnă sunt mersul cu colinda, în general, repertoriul include colinde specifice copiilor, grupurilor de fete şi feciori, precum şi bătrânilor. Unele din colinde sunt de inspiraţie religioasă, creştină, altele aduc
în prezent rituri dispărute în negura vremurilor, dar care
au rămas prin mesajul profund uman. De asemenea,
sunt de menţionat şi Capra, Ursul şi Moşii, manifestări
folclorice ce presupun un grup de mascaţi ce are între
5-8 persoane, spectacolul fiind jucat şi de copii şi de
adulţi, care la final sunt recompensaţi pentru reprezentaţie.

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL
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Biserica Romano - Catolică
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2.Caracterizare
teritorială
2.1. Localizare
geografică

2.2.Caracterizarea
administrativTeritorială

Oraşul Seini este situat în Ţara Chioarului, pe malul
drept al Someşului, la contactul celor 4 ţinuturi nord-

Suprafaţa totală a oraşului Seini este de 5.891 ha, re-

transilvănene: Oaş, Sătmar, Codru şi Chioar şi este la

prezentând 0,9% din suprafaţa totală a judeţului Ma-

27,3 km de Baia Mare, 35,8 km de Şomcuta Mare şi 41

ramureş, ceea ce situează oraşul pe locul 44 din 76

km de Satu Mare.

de comune şi oraşe ale judeţului. Aproape 67,27% din
această suprafaţă, respectiv 3.963 ha, este reprezen-

Accesul în oraş se face pe E 576 dinspre Baia Mare şi

tată de terenuri agricole (locul 33 în judeţ) în timp ce

DJ109l dinspre Oraşu Nou.

1.236 de ha din suprafaţa oraşului este formată din terenuri neagricole.

Oraşul Seini se învecinează cu:
}} Comuna Oraşu Nou, la Nord (jud. Satu-Mare),
}} Comuna Apa, la Vest (jud. Satu- Mare),

Cea mai mare parte a terenurilor sunt acoperite de terenurile agricole, respectiv 3.963 ha, ceea ce înseamnă
67,27% din suprafaţa Seiniului şi 1,3% din suprafaţa judeţului Maramureş, situând oraşul pe locul 33 în judeţ.

}} Comuna Valea Vinului, la Sud - Vest (jud. Satu Mare),
}} Comuna Pomi, la Sud (jud. Satu Mare),
}} Localitatea Cicârlău, la Est (jud. Maramureş)

Cea mai mare parte din suprafaţa agricolă a oraşului
este acoperită de terenuri arabile, respectiv 2.549 de ha,
situând Seiniul pe locul 6 în judeţ, reflectând potenţial
agricol major (dar insuficient exploatat) al oraşului. Totodată, oraşul Seini se situează pe primul loc în judeţ din
punct de vedere a viilor şi a pepinierelor viticole (53 ha) şi
pe locul al treilea în judeţ din punct de vedere al livezilor
şi al pepinierelor pomicole (391 ha), ceea ce reflectă posibilitatea dezvoltării unor avantaje competitive importante ale oraşului Seini. Restul suprafeţelor agricole sunt
acoperite de păşuni (361 ha) şi fâneţe (609 ha).
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Suprafaţa oraşului Seini pe tipuri de terenuri, 2011

În ceea ce priveşte terenurile neagricole din Seini, acestea însumează 32,72% din suprafaţa totală a oraşului,
situând oraşul pe locul 46 în judeţ, cea mai mare parte a acestei suprafeţe fiind acoperită de păduri şi altă
vegetaţie forestieră (locul 51 din judeţ cu aproximativ
1.236 ha, ceea ce înseamnă 20,90% din suprafaţa oraşului şi 0,6% din suprafaţa judeţului). Restul supafeţei
neagricole este ocupată de construcţii (298 ha, locul
11 în judeţ), de terenuri degradate şi neproductive (270
ha, reprezentând 2,6% din suprafaţa judeţului, ceea ce
situează oraşul pe locul 8 din acest punct de vedere), de
ape şi bălţi (74 ha) şi de căi de comunicaţii şi căi ferate
(50 ha).
Primăria Seini

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule proprii
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Modul de folosinţă a terenurilor în oraşul Seini, 2011

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

2.3. Patrimoniul
natural
2.3.1. Relieful

Situat la o altitudine medie de 140 m, oraşul s-a dezvoltat în Câmpia Someşului ce este străjuită la nord de cel
mai înalt punct al oraşului, dealul Comja, cu o altitudine medie de 960m. Pe teritoriul oraşului Seini se găsesc
doar două forme de relief, respectiv câmpia joasă care
este predominantă şi dealurile domoale care se pierd
spre câmpie şi care în zona estică se leagă de lanţul
muntos. De asemenea, treapta de relief de câmpie joasă, având o altitudine de aproximativ 120 m, este cea
mai joasă din teritoriul judeţului Maramureş.
Câmpia Someşului este situată în nordul Câmpiei de
Vest, cu o suprafaţă de 3.600 km2, fiind formată de
două tipuri de trepte de relief, respectiv câmpii înalte
şi câmpii joase. Această câmpie de subsidenţă se suprapune peste un fundament cristalino-mezozoic de
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tip carpato-panonic şi care datorită prezenţei pânzei
freatice aproape de suprafaţă, utilizarea terenurilor în
agricultură a ridicat probleme serioase de ameliorare
şi îmbunătăţiri funciare. Pe acest fundament cristalinomezozoic, s-a aşezat o serie de depozite care au grosimi
diferite de: argile, conglomerate, gresii, marne, nisipuri
şi pietrişuri.
Zona de deal a Seiniului este caracterizată de următoarea succesiune: 40-50 cm de sol vegetal-argilos, urmat
de deluviu argilos-nisipos, cu o grosime de circa 4 m în
masa căruia sunt prinse fragmente de rocă de diferite
dimensiuni, iar sub acest deluviu, o zonă de andezite.
Cel mai înalt deal prezent în Seini, este Dealul Comja,
960 m, loc unde în 1939 s-a construit un monument viu,
din 10.000 de brazi care formau numele „Eminescu”.
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Relieful Oraşului Seini

Expoziţia versanţilor în Oraşul Seini

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean
(PATJ) Maramureş
Expoziţia versanţilor în oraşul Seini este predominant

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean

semi-însorită în partea de est a Seiniului şi semi-înso-

(PATJ) Maramureş

rită ce alternează cu semi-umbrită în partea de vest a
localităţii, ceea ce oferă Seiniului un potenţial agricol
ridicat. Această expoziţie a versanţilor, alături de prezenţa unor soluri fertile, face din Seini o localitate ce se
poate preta la orice tip de cultură, atât pretenţioasă cât
şi mai puţin pretenţioasă.

Dealul Comja
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2.3.2. Reţeaua
hidrografică
Reţeaua hidrografică a oraşului Seini este compusă din:
}} râul Someş şi afluenţii săi,
}} apele subterane aflate la mică şi la mare adâncime.
Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râul Someş,

2.3.3. Resursele
solului şi ale
subsolului
Ţinând cont de relieful predominant de câmpie, solurile
prezente pe teritoriul oraşului Seini sunt:
}} andosolurile şi districambosolurile andice,
}} luvosolurile şi eutricambosolurile,

situat la limita sud-vestică a intravilanului localităţii,
şi de pârâurile Seinel şi Zugău care traversează loca-

}} aluviosolurile.

litatea de la nord-est la sud-vest şi se revarsă în râul

Predominant pe teritoriul oraşului sunt luvosolurile şi

Someş. Astfel, s-au format două văi: Valea Seinelului,

eutricambosolurile, ce ocupă mai mult de jumătate din

pe cursul pârâului Seinel şi Valea Hotarului, aflată la

teritoriu. Luviosolurile ocupă de obicei terenuri plane

limita dintre Seini şi Valea Zugăului. Debitele acestor

cu drenaj defectuos şi bazinete depresionare în dealu-

ape sunt direct influenţate de precipitaţii, având astfel

rile piemontane, conţinutul lor de humus fiind scăzut şi

debite maxime primăvara când se produc chiar şi ieşiri

de calitate inferioară, astfel sunt mai ales soluri foresti-

din albie, respectiv debite mici, până la secare, în verile

ere sau potrivite pentru livezi şi anumite culturi mai pu-

foarte secetoase.

ţin pretenţioase cum ar fi cartoful, orzul şi plantele furajere pentru care este nevoie de adaos de îngrăşăminte

Apele subterane de mică adâncime se află din abun-

chimice. Eutricambiosolurile, în schimb, s-au format de

denţă la 1,5-2,5 m, pe lângă acestea existând şi ape

obicei pe versanţi cu drenaj bun şi pe suprafeţe cvasio-

subterane de mare adâncime la 70 – 80 m faţă de ni-

rizontale (lunci, terase, poduri interfluviale) în dealurile

velul solului. Chiar daca lipsa canalizării permite influ-

piemontane sau în câmpiile umede. În general acestea

enţarea facilă/accidentală a calităţii apei de activităţile

au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente

umane şi deversările de apă menajeră uzată direct în

bazice cum ar fi argilele, luturile şi marnele, prezintă

sol, în apele de suprafaţă sau în pânza freatică, apele de

o structură lutoasă sau luto-prăfoasă, au conţinut de

adâncime îndeplinsc condiţiile necesare pentru utiliza-

humus relativ scăzut, au un grad ridicat de saturaţie

rea ca sursă de alimentare cu apă potabilă.

în baze, dau reacţie slab acidă până la neutră şi au o
aprovizionare cu substanţe nutritive relativ bună. Astfel, pot fi valorificate prin păduri şi pajişti, plantaţii de
pomi fructiferi şi culturi puţin pretenţioase, cu un adaos
redus de îngrăşăminte.
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Următoarele tipuri de soluri, după mărimea suprafeţei

Tipurile de soluri pe teritoriul Oraşului Seini

deţinute sunt andosolurile şi districambosolurile andice, andosolurile find tipurile de soluri apărute pe roci
vulcanice, bogate în minerale amorfe, fiind foarte poroase, cu densitate aparentă foarte redusă, cu o capacitate de schimb cationic foarte mare, în general acide
şi destul de bogate în humus. Vegetaţia naturală ce se
formează pe acest tip de sol este formată din păduri de
fag, amestec de fag cu molid, iar în etajul subalpin vegetaţie de afin, ienupăr şi vegetaţie de pajişti. Districambosolurile din Seini, sunt prezente mai mult în nord-estul oraşului, în zona de dealuri înalte şi dealuri joase şi
sunt caracterizate prin permeabilitate ridicată pentru
apă, capacitate scăzută de reţinere a elementelor nutritive, conţinut de humus între 5-8% şi reacţie acidă
puternică. Districambosolurile cu altitudine mai joasă
pot fi utilizate pentru cultura grâului, cartofului, trifoiului, iar cele cu altitudine mai înaltă sunt utilizate pentru
plantaţiile de arborete, păduri de foioase în amestec cu
răşinoasele şi pentru fâneţe ori păşuni.

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean
(PATJ) Maramureş

În partea de sud a oraşului, de-a lungul văii Someşului şi
a afluenţilor mai mici se prezintă o porţiune compactă

În ceea ce priveşte resursele subsolului de pe terito-

cu terenuri de tipul aluviosolurilor. Acestea reprezintă

riul oraşului, Seiniul este amplasat pe locul unei fose

soluri tinere, în curs de formare, pe depozitele aluviale,

geosinclinale, cu depozite mezozoice şi paleogene.

fiind răspândite în lungul fluviilor şi afluenţilor săi. Sunt

Astfel, se pot găsi conglomerate de gresii, marne, cal-

solurile cu o fertilitate mai ridicată decât celelalte pro-

care, nisipuri şi importante mase de lave, în cea mai

tisoluri, iar scala pretabilităţii lor este mai largă: pajişti

mare parte andezitice, recunoscute sub denumirea de

naturale sau culturi furajere, culturi cerealiere mai va-

„andezite de Seini”. Aceste resurse sunt folosite în mare

riate (porumb, grâu, orz etc), plante tehnice şi alimen-

parte în industria materialelor de construcţie, dar sunt

tare (cartofi, sfeclă de zahăr), legume, zarzavaturi. De

des utilizate şi în industria sticlei, în sculptură sau în

remarcat faptul că, pe alocuri, sunt afectate de exces

arta decoraţiunilor interioare şi exterioare.

de umiditate temporar sau chiar prelungit.
Andezitul de Seini este un andezit de tip hipersten şi
biotit şi aparţine fazei I de erupţie a vulcanismului neogen, fiind prinse în andezitele bazaltoide de Ilba, cariera aflându-se la 2 km NE de localitate, în versantul
Dealul Soarelui, având o deschidere a frontului de 350
m lungime şi aproximativ 200 m înălţime şi 6 trepte cu o
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înălţime maximă de 30 m. Se diferenţiază şi se face cu-

În funcţie de variaţia diferitelor elemente climatologice,

noscut prin culoarea specifică verzuie, ce contrastează

teritoriul oraşului poate fi mapat diferenţiat în funcţie

negrului sau cenuşiului închis al andezitului de Ilba.

de topoclimatul prezent, după cum urmează:

Acest andezit se face cunoscut atât în ţară cât şi în străi-

Tipurile de topoclimate pe teritoriul Oraşului Seini

nătate nu doar prin culoarea specifică, ci şi prin granulaţia şi calitatea superioară pe care le are roca. Datorită calităţilor pe care le deţine, andezitele sunt utilizate deseori
ca şi materiale de construcţie, în special pentru drumuri
şi balastarea căilor ferate sau ca agregate pentru betoane rezistente la acizi. Însă datorită culorii sale specifice,
andezitul de Seini este folosit ca şi rocă ornamentală,
pentru placări interioare sau pentru pietre funerare.

2.3.4. Clima
Datorită relifului predominant de câmpie, clima Seiniului este una temperat-continentală cu nuanţe mediteraneene datorită lanţului muntos vulcanic din nordul
Seiniului, situat în calea vânturilor reci de origine polară, ce creează un climat de adăpost.

Sursa: PATJ Maramureş, actualizat 2008

Lipsa unei staţii meteorologice pe teritoriul oraşului,

Astfel, pe teritoriul oraşului este majoritar topoclimatul

dar şi diferenţa mică, de aproximativ 27 km, faţă de

de depresiune, iar în locurile de dealuri se găseşte un

staţia de la Baia Mare ne permit să dăm ca repere tem-

topoclimat al culmilor deluroase interfluviale.

peraturile medii anuale şi lunare înregistrate la staţia
meteorologică de la reşedinţa judeţului. Astfel, remar-

Topoclimatul de depresiune este caracterizat printr-

căm o temperatură medie anuală de 9,6°C, cu mediile

un climat umed, cu ierni blânde cu temperatura medie

lunare variind între -2,5°C în luna ianuarie, cea mai frigu-

sub 3° C şi veri calde cu o temperatură medie peste 18°

roasă lună, şi 19,7°C în iulie, cea mai călduroasă lună de

C (conform PATJ Maramureş). Cantitatea de apă pro-

peste an. Totuşi temperaturile medii pot varia chiar şi

venită din precipitaţii este mai mare ca şi cea pierdută

cu până la 10°C în aceeaşi lună în funcţie de treapta de

prin evapo-transpiraţie, înregistrându-se un excedent

relief, pentru luna iulie de exemplu temperatura medie

de 318 mm. Principalele fenomene climatice de risc

ajungând în zonele de dealuri joase la 19°C. În plus ex-

sunt reprezentate de inversiunile de temperatură, cea-

punerea versanţilor de pe teritoriul oraşului Seini pre-

ţa, îngheţurile timpurii de toamnă şi târzii de primăvară,

ponderent semi-însoriţi favorizează perceperea unui

minimele termice coborâte, valurile de căldură.

regim termic mai călduros.
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În timp ce topoclimatul culmilor deluroase interfluviale are un climat mai rece şi umed, precipitaţiile ajungând la 1000 mm, cu ierni aspre şi veri răcoroase. Acest
topoclimat prezintă o circulaţie mai intensă a aerului, şi
spaţii mai puţin afectate de inversiunile de temperatură. Astfel, în această zonă, cinci luni pe an, temperatura
medie lunară nu depăşeşte 10° C, iar cea anuală nu depăşeşte 8° C.

2.3.5. Flora şi Fauna
Chiar dacă relieful oraşului Seini este predominat de
câmpie, iar flora localităţii este specifică acestei forme
de relief, aceasta este completată pe alocuri de păduri
de fag şi gorun, ceea ce permite împărţirea florei în mai
multe subetaje, după cum urmează:
}} Vegetaţia de luncă şi de terasă (stepa) – sunt

În ceea ce priveşte umezeala relativă a aerului, media

caracterizate de asociaţii ierboase hidrofile,

anuală este de 75% la staţia de la Baia Mare, luna cu cea

precum: Agrestis cu Fastuca rubra. În această

mai mare umezeală fiind decembrie datorită frecvenţei

zonă găsim plante de cultură (grâul, secara, po-

mari a ceţii şi luna cu cea mai scăzută valoare fiind luna

rumbul, cartoful, căpşunele, ovăzul, ghizdeiul)

aprilie, datorită circulaţiei foarte intense a aerului la tre-

pomi fructiferi, castani şi viţă de vie.

cerea de la sezonul rece la cel cald.
Conform PATJ Maramureş, numărul mediu anual de
zile cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm este ridicat pe
teritoriul judeţului, corelându-se cu valorile cantităţilor anuale de precipitaţii. Acest număr este de 110-160
de zile în regiunile deluroase mai joase, de 120-140 de
zile în zonele deluroase mai înalte, de 150-200 de zile
în regiunile montane mai joase şi de 150- ≥ 170 de zile
la altitudinile cele mai mari. Cantităţile medii de precipitaţii înregistrate la staţia meteorologică Baia Mare în
perioada 1961 – 2000 au fost de 208,1 mm iarna, 197,5
mm primăvara, 273,3 mm vara şi 193,9 mm toamna, rezultând un total mediu anual de 872,8 mm, repartiţia
precipitaţiilor pe anotimpuri fiind următoarea: iarna
17%, primăvara 22%, vara 35%, toamna 22%.
În ceea ce priveşte precipitaţiile de iarnă, numărul mediu de zile cu ninsoare este cuprins între 70-80, cu o
grosime medie a stratului de zăpadă ce rar depăşeşte
70-80 cm.

}} Subetajul gorunului (şi al stejarului) – formează păduri distincte, bine dezvoltate. Alături
de gorun (mai rar se înâlneşte stejarul), întâlnim: carpenul, ulmul, jugastrul, mai rar scoruşul, arţarul, paltinul, cireşul păsăresc, teiul cu
frunza mare, salcâmul, păducelul, măcieşul,
porumbarul, sângerul, alunul, cornul, lemnul
râios, lemnul câinesc, socul, murul, arinul alb şi
negru, iar pe versanţii sudici, unde este microclimatul mai blând, castani. Plantele ierboase
prezente în acest subetaj: frag de pădure, guşa
porumbelului, trestioară, trifoiul roşu, o serie
de graminee ca: obsiga, mărgeluşa, golomatul,
iar pe lângă ape: brusturul, brânduşa, feriga,
iedera, carpenul de pădure, viţa sălbatică. Totodată, în acest subetaj, în păduri, cresc ciuperci
comestibile precum: bureţii albi usturoi, bureţii
creţi, bureţii galbeni, crăiţe, ghebe, hribe etc.
}} Subetajul Fagului – ce se regăseşte în zona cea
mai înaltă a Seiniului, preferând solurile brune,
acide, profunde şi bine drenate. Alături de fag,
în acest etaj se mai găsesc: carpenul, paltinul,
plopul, mesteacănul, cireşul sălbatic, frasinul,
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mărul sălbatic, gorunul la limita inferioară, iar
la limita superioară molidul şi bradul. Dintre
arbuştii prezenţi în acest subetaj înâlnim: socul
negru, alunul, zmeurul, sângerul. Stratul ierbos
al pădurilor de fag cuprinde numeroase specii,
care prezintă mari variaţii în funcţie de stratul
geologic, stratul de apă freatic şi înclinarea pantelor. În aceste condiţii s-au format asociaţii caracteristice cu vinariţă şi păiuş.

2.4. Calitatea
mediului
înconjurator şi
gestiunea
deşeurilor
Calitatea mediului înconjurător este influenţat atât di-

De asemenea, pe teritoriul oraşului se găseşte şi floră

rect de către comportamentul locuitorilor oraşului, cât

spontană, specii de mare importanţă ecologică şi eco-

şi indirect de către gradul de poluare a oraşelor înve-

nomică, (plante furajere, medicinale şi decorative) pre-

cinate. Astfel, Seiniul aflat la o distanţă relativ mică de

cum: fragi, zmeură, mure, soc, cireş de pădure, ciuperci,

Baia Mare, este poluat de activităţile de metalurgie ne-

arnica de munte, sunătoare, care dacă sunt valorificate,

feroase şi iazurile de decantare din care ajung în atmo-

ar putea constitui o sursă suplimentară de venit.

sferă cantităţi apreciabile de pulberi cu conţinut de metale curente. Însă în ultimii ani se constată o tendinţă de

În ceea ce priveşte fauna de pe teritoriul oraşului,

îmbunătăţire a calităţii aerului, solului şi apei, întrucât

aceasta este foarte diversificată, caracteristică zonelor

activităţile industriale din zonă fie s-au redus, fie şi-au

de stepă şi de pădure şi este reprezentată în special de:

îmbunătăţit tehnologia.

}} Animale de interes faunistic şi vânătoresc:
cerbi, căprioare, urşi, mistreţi, lupi, pisici sălba-

}} Rozătoare: iepure comun, veveriţe, şoareci, etc.

2.4.1. Poluarea
aerului

}} Reptile: Broaşte ţestoase (datorită vremii blânde)

Principalele surse de poluare a aerului din Seini fac

tice, vulpi, jder comun, viezure, râs, etc.

}} Avifauna: ciocănitoarea spate-alb, turturica,
privighetoarea, cucul, gaiţa, coţofana, fazanul,
graurul, buha mare, cucuveaua, huhurezul, ciocănitoarea pestriţă mijlocie, sturzul de vâsc,
mierla, diferite specii de piţigoi, şorecarul, uliul
păsărar, pescăruşi şi raţe sălbatice.

parte din categoria surselor urbane şi industrializate
precum încălzirea rezidenţiale proprie, prepararea domestică a hranei, traficul rutier, centralele termice pentru industrie şi emisiile din activităţile industriale. Cu
toate că se înregistrează anumite îmbunătăţiri în acest
domeniu şi poluarea aerului s-a diminuat, calitatea aerului rămâne totuşi critică la indicatorul plumb.

}} Ihtiofauna: somnul şi mreana
Calitatea aerului este influenţată negativ de următoarele elemente:
}} traficul intens, localităţile Seini şi Săbişa fiind
tranversate de drumul european E58, care pre-
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zintă un flux important de autovehicule, generând poluarea aerului cu gaze de eşapament
şi praf. În plus, în lipsa unei centuri ocolitoare
tranzitarea oraşului pe E58 generează aglomeraţie şi un nivel ridicat de zgomot.
}} activităţile de la cariera de andezit din exterio-

2.4.3. Poluarea apei
Una din cauzele principale ale poluării apelor din Seini
o constituie lipsa sistemului de canalizare de pe întreg
teritoriul oraşului, sistemul existent deservind doar o
parte din oraşul Seini.

rul oraşului, care produc cantităţi însemnate de
praf şi fum,

În plus, acesta nu este legat la o staţie de epurare cu
toate treptele necesare tratării apelor uzate înaintea

}} activităţile de la fermele zootehnice din oraş
care produc mirosuri neplăcute.

reintroducerii acestora în circuitul natural, ceea ce presupune riscuri sporite pentru mediu şi favorizează poluarea apelor şi a solului.

2.4.2. Poluarea
solului

În aceste condiţii locuitorii şi societăţile comerciale
care nu sunt racordate la sistemul de canalizare utilizează bazine vidanjabile mai mult sau mai puţin impermeabilizate sau deversează apele menajere direct în

Calitatea solurilor pe raza localităţii este corespunza-

sol sau în apele de suprafaţă, în final ajungând în pân-

toare, cu excepţia unor mici zone degradate ce sunt re-

za freatică. Aceste practici presupun riscuri sporite de

prezentate în intravilan de suprafeţele aflate în exploa-

contaminare a apei potabile, dar şi a solului, cu riscuri

tarea carierei de andezit şi care după exploatare rămân

ulterioare pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor

neutilizate din cauza terenului stâncos şi a prafului

care consumă această apă.

emanat la puşcare.
Pe de altă parte, conform informaţiilor actuale, caliO altă sursă de poluare, atât a solurilor cât şi a pânzei

tatea apei subterane respectă parametrii pentru apă

freatice, o constituie dejecţiile animaliere, provenite de

potabilă, astfel încât tratamentul apei distribuite în sis-

la fermele din zonă, la nivelul anului 2013 în Seini fiind

tem centralizat constă doar în tratarea sa cu clorură de

înregistrate 9 societăţi comerciale şi 21 de entităţi fără

var. Totuşi, sistemul de alimentare cu apă potabilă nu

personalitate juridică (PFA, II şi IF – 10 dintre aceştia fi-

acoperă întregul teritoriu al UAT Seini, astfel că o mare

ind însă apicultori) cu obiect de activitate creşterea ani-

parte dintre locuitori utilizează ca sursă de apă princi-

malelor sau activităţi în ferme mixte. În prezent fermele

pală fântânile sau aducţiunile de apă, apa provenită din

de animale din zona Seini sunt specializate pe creşterea

aceste surse nefiind tratată în niciun fel.

porcinelor şi a păsărilor, bovinele şi ovinele fiind crescute mai ales de mici întreprinzători, zona având însă

În aceste condiţii este necesară extinderea reţelei de

o tradiţie îndelungată în acest sens, în perioada comu-

apă şi canalizare în întregul oraş Seini şi în satele aparţi-

nistă aici funcţionând mai multe combinate de mari

nătoare, pentru a se evita în viitor aceste riscuri pentru

dimensiuni de creştere a animalelor: 2 combinate de

mediul înconjurător şi pentru populaţie.

porcine, 2 de bovine şi 2 de păsări.
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2.4.4. Poluarea
sonoră

(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi
electronice etc.);
}} Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea

Cea mai importantă sursă de poluare sonoră din oraşul

şi eliminarea deşeurilor provenite din gospo-

Seini este reprezentată de traficul intens de pe drumul

dariile populaţiei, generate de activităţi de rea-

european E58 care tranzitează localităţile Săbişa şi

menajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/

Seini şi care concentrează întreg traficul din nordul ţării

apartamentelor proprietate individuală (con-

între oraşele Baia Mare şi Satu Mare şi către graniţa cu

strucţii / demolări).

Ungaria şi Ucraina. Din această cauză artera de circula-

În prezent se face colectare selectivă pentru plastic şi

ţie este în permanenţă aglomerată, fiind utilizată atât

metal, urmând ca pe viitor să se colecteze selectiv sti-

pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători şi

cla şi hârtia.

generează nivele ridicate de zgomot.
După colectare, deşeurile se transportă la rampa de
Având în vedere lipsa unei centuri de ocolire a oraşului

gunoi special amenajată, transportul efectuându-se cu

Seini, poluarea sonoră, poluarea aerului şi aglomeraţia

următoarele periodicităţi:

generată de acesta nu pot fi evitate, generând disconfort
şi pericole pentru sănătatea şi siguranţa cetăţenilor.

}} Zilnic pentru deşeurile menajere din zona centrală;
}} Săptămânal pentru deşeurile menajere de la

2.4.5. Gestionarea
deşeurilor

}} La cerere pentru deşeurile voluminoase şi din
reamenajări.

Activitatea de salubrizare din oraşul Seini a fost exter-

Înainte de anul 2010 deşeurile colectate din oraşul Seini

nalizată către ROMSALSERV SA Baia Mare începând cu

erau transportate către rampa de gunoi cu incinerare

luna mai 2010 pentru o durată de 10 ani. Serviciul pu-

de pe teritoriul administrativ al localităţii, cu o capaci-

blic de salubrizare concesionat cuprinde următoarele

tate proiectată de 20.000 mc, care însă nu era confor-

activităţi:

mă cu standardele europene de mediu şi a fost închisă.

}} precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile municipale şi din
deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special;
}} colectarea si transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
agenţi economici, neasimilabile celor menajere
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2.5. Zone cu risc
natural şi
antropic
Principalele riscuri naturale la care este expus oraşul
Seini sunt inundaţiile şi alunecările de teren.
Pe teritoriul UAT Seini apar riscuri de inundaţii pe
cursurile pârâurilor Seinel şi Zugău, cu zone inundabile în centrul oraşului, Lunca Bac şi zona albiei pârâului
Seinel. Având în vedere faptul că debitele acestor două
cursuri de apă sunt influenţate puternic de regimul
precipitaţiilor, creşterea bruscă sau pe perioade îndelungate a cantităţii de precipitaţii căzute (de exemplu
primăvara, sau în cazul ploilor torenţiale de vară), poate
cauza ieşirea apelor din albie şi inundarea zonelor învecinate. De asemenea, pe cursul acestor două pârâuri se
constată fenomene de colmatare a albiilor, impunându-se supravegherea constantă a stării în care se află
albiile pentru a se ţine sub control acest risc.

Zonele supuse riscului de alunecare de teren de pe
teritoriul UAT Seini sunt zona carierei de andezit şi anumite zone mai înalte ale oraşului. Alunecările de teren
din zona carierei de andezit apar din cauza faptului că
exploatarea se face prin puşcare, acest procedeu generând vibraţii dăunătoare şi căderi de roci, afectând
totodată rezistenţa şi stabilitatea terenurilor şi chiar a
construcţiilor aflate în vecinătate. În ceea ce priveşte
zonele mai înalte, deluroase, riscul de alunecări de teren vine din faptul că substratul acestora este format
din 40 – 50 cm de sol vegetal argilos urmat de un strat
de circa 4 m argilos-nisipos de deluviuni în masa căruia
sunt cuprinse fragmente de rocă, iar sub aceste deluviuni o zonă de andezite alterate. Din această cauză,
substratul prezintă risc de pierdere a coeziunii şi stabilităţii rocilor putând apărea alunecări de teren. Cu toate
acestea, plantaţiile pomicole din zona de deal a localităţii minimizează acest risc, în intravilanul existent al
oraşului Seini nesemnalându-se alunecări şi prăbuşiri
de teren, însa este necesară în continuare ţinerea sub
control a acestui risc.

Vedere din Seini
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3. Caracterizarea
socio-demografică
3.1. Structura
şi evoluţia
populaţiei
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică se constată că la data de 1 ianuarie 2012 oraşul
Seini avea o populaţie totală de 10.311 locuitori, număr

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 UAT
doar în rezultatele preliminare ale RPL 2011, fără a fi
fost făcute publice şi în cadrul rezultatelor finale.
Populaţia stabilă din judeţul Maramureş şi din Oraşul Seini la 1 ianuarie 2012

ce reprezenta aproximativ 3,36% din populaţia urbană
a judeţului Maramureş şi 2% din întreaga populaţie a
acestuia. Astfel, oraşul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului, fiind în
acelaşi timp şi cel de-al şaptelea oraş al judeţului după
numărul de locuitori, după municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei şi oraşele Borşa, Baia Sprie, Vişeu de
Sus şi Târgu Lăpuş.
În acelaşi timp, conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011, populaţia totală a oraşului Seini a fost de
8.987 locuitori, în timp ce rezultatele preliminare înaintau un număr total de 8.770 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 indicatorilor 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
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În ultimii ani, populaţia din Seini a înregistrat o uşoară evoluţie ascendentă. Astfel, în perioada 2002-2012,
populaţia stabilă a oraşului a crescut cu 290 de locui-

3.1.1. Structura pe
vârste şi sexe

tori, reprezentând 2,89% din întreaga populaţie, ritmul
de creştere pe perioade de 3 ani variind astfel: + 1,44%

Oraşul Seini prezintă o structură a populaţiei pe grupe

în perioada 2002-2005, + 0,53% în perioada 2005-2008

de vârstă caracterizată prin reprezentarea mai bună a

şi + 0,78% în perioada 2008-2011. Între 1 ian. 2011 şi 1

populaţiei mature față de populaţia tânără sau vârstni-

ian. 2012 populaţia a crescut cu 0,1%, respectiv cu 11

că, fenomenul de îmbătrânire a populaţiei nefiind încă

locuitori.

accentuat, însă situaţia actuală constituie premisele
pentru accentuarea acestuia în viitor.

Populaţia stabilă a oraşului Seini 1 ianuarie, 2002 – 2012
Astfel, dintre cele 10.331 de persoane înregistrare la 1 ian.
2012 în Seini, 64% (6.600 de persoane) sunt cu vârsta sub
45 de ani, iar cea mai bine reprezentată grupă de vârstă
este cea de 40-44 de ani având un procent de 9,72% din
totalul populaţiei. Următoarele grupe ca reprezentare
sunt: 35-39 de ani având un procent de 8,98%, 30-34 de
ani cu un procent de 8,79% şi 25-29 de ani cu un procent
de 8,32%. După vârsta de 45 de ani, populaţia Seiniului
scade simţitor, astfel încât populaţia cu vârstă peste 45
de ani ajunge să fie în procent de 36% .
Totuşi, analizând piramida demografică se constată
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

forma de urnă ce ilustrează tendinţa de subţiere accentuată a grupelor de vârstă tinere, de sub 20 de ani,
caracteristică a natalităţii scăzute. Aceasta constituie o
premisă pentru scăderea demografică accentuată în viitor, în condiţiile în care Seini nu îndeplineşte condiţiile
favorizante pentru o migraţie masivă a locuitorilor altor
comunităţi către oraş sau către satele aparţinătoare.
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Structura populaţiei oraşului Seini pe sexe şi vârstă

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, ora-

după care creşte uşor până la grupa 10-14 ani, unde ra-

şul Seini se caracterizează printr-o uşoară majoritate

portul ajunge la valoarea de 109. După această creştere

feminină, la 1 ian. 2012 balanţa înclinându-se uşor în

are loc o scădere de 9 puncte, astfel încât pentru grupa

favoarea sexului feminin, care reprezintă 50,97% din to-

15-19 ani, raportul este egal cu 98, însă care ajunge la

talul populaţiei, diferenţa fiind de 201 persoane. Un in-

maximul pentru următoarea grupă de vârstă, respectiv

dicator utilizat în studiile demografice care analizează

118 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa 20-24 de

comparativ raportul populaţiei masculine şi a celei fe-

ani. După acest maxim, raportul scade până la 96, pen-

minine (nr. bărbaţi/nr. femei *100) este raportul de mas-

tru grupa 25-29 de ani, urcând cu 3 puncte pentru gru-

culinitate care are valoarea medie de 96 în oraşul Seini,

pa 30-34 de ani. Pnetru grupa de vârstă 35-54, raportul

ceea ce înseamnă că la 100 de femei corespund 96 de

inversându-se în favoarea bărbaţilor, fluctuând între

bărbaţi, valoare superioară mediei naţionale şi egală

106 şi 110. Începând cu vârsta de 55 de ani, raportul de

celei judeţene. Astfel, la nivel judeţean acest raport

masculinitate din Seini, urmează tendinţa naţională şi

este similar, şi anume 96 de bărbaţi la 100 de femei, iar

scade treptat, astfel încât de la 91 de bărbaţi la 100 de

la nivel naţional este diferenţă de 1 punct, respectiv 95

femei pentru grupa de vârsta 55-59 de ani, se ajunge la

de bărbaţi la 100 de femei (1 ian. 2012).

39 de bărbaţi la 100 de femei pentru cei cu vârsta peste 85 de ani, scăderea fiind de altfel în concordanţă cu

Pe grupe de vârstă acest raport fluctuează, astfel în-

speranţa de viaţă şi cu modelele de mortalitate diferite

cât pentru grupa de vârstă 0-4 ani ia valoarea 98, ceea

la bărbaţi şi femei.

ce înseamnă că la 100 de fete corespund 98 de băieţi,

28 134

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI SEINI

Raportul de masculinitate al oraşului Seini, 2012

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 valorea raportului era 42, în 2005 era 39, în 2008
era 37, iar în 2011 era 37. Deşi valoarea raportului înregistrează în 2012 un minim faţă de anii precedenţi,
această valoare era încă din 2002 mai bună decât media naţională actuală.
Cu toate acestea, se impune prudenţă în interpretarea
acetui indicator demografic întrucât nu ţine cont de
persoanele care nu au un loc de muncă şi, chiar daca
au vârsta legală de muncă, sunt dependente de ceilalţi
locuitori. Astfel, în judeţul Maramureş se întâlneşte un
fenomen invers, în care pensionarii care au lucrat în exploataţiile industriale sau în minele din judeţ (prospere
în perioada comunistă, când asigurau venituri bune
pentru o mare parte din populaţie) se transformă în

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule proprii

susţinători de fapt ai familiilor lor în care adulţii nu îşi
găsesc un loc de muncă ce poate asigura un trai decent

În ceea ce priveşte raportul de dependenţă demogra-

pentru ei şi pentru familiile lor. Situaţia este îngrijoră-

fică, repectiv coeficientul rezultat prin raportarea nu-

toare, mai ales că, având în vedere speranţa de viaţă

mărului de persoane „dependente” (copii sub 15 ani şi

din România, se poate estima că în următorii ani famili-

persoane cu o vârstă mai mare de 65 de ani) la numărul

ile aflate în această situaţie vor rămâne fără susţinători,

de persoane cu vârsta legală de muncă (15-65 ani), ora-

trebuind să identifice soluţii alternative (un debuşeu

şul Seini înregistra la 1 ian 2012 o valoare de 37. Acest

actual este plecarea în străinătate în căutarea unui loc

lucru înseamnă că la 100 de persoane cu vârstă legală

de muncă).

de muncă (indiferent dacă au sau nu un loc de muncă),
le revin 37 de persoane dependente, respectiv care nu
au vârsta legală de muncă sau care au depăşit vârsta
de pensionare (chiar dacă unele din acestea sunt încadrate în muncă), reliefând povara economică potenţială pe care populaţia productivă o poartă. Din acest
punct de vedere situaţia este mai bună decât cea înregistrată la nivel naţional sau 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.
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3.1.2. Mişcarea
naturală a
populaţiei
Mişcarea naturală a populaţiei este unul dintre mecanismele principale ale creşterii demografice şi este 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 oraşul Seini, această rată variază între 7,9‰ şi
14,2‰ în anii 1990 – 2011, ultimul an pentru care există
date disponibile. Maximul ratei de natalitate a fost înregistrat în anul 1991 când rata a avut valorea 14,2‰, iar

observă că această rată este mai mare decât cele două,
având o diferenţă de 1 persoană la mia de locuitori. Astfel, rata de mortalitate la nivelul oraşului Seini în anul
2011, avea valoarea de 9,8‰, pe când cea din România
era egală cu 11,8‰ şi cea din Maramureş era egală cu
9,3‰. Totodată, în comparaţie cu media ratelor de mortalitate la nivel de ţară şi de judeţ în perioada 1990 - 2011,
media înregistrată în Seini nu mai arată diferenţele înregistrate pe parcursul anilor, ci este cu puţin mai mare decât cea înregistrată în Maramureş şi este egală celei din
România. Astfel, media ratelor de mortalitatea înregistrate în anii 1990-2011 în România şi în Seini are valoare
de 11,8‰, iar cea din Maramureş valoarea de 12,8‰.
Rata de natalitate şi rata de mortalitate în oraşul
Seini, 1990-2011

minimul ratei a fost înregistrat în anul 2010, atunci când
valoarea a fost egală cu 7,9‰. Comparând rata de natalitate la nivelul Seiniului cu cea la nivel naţional sau judeţean, putem constata că aceasta este superioară celei
naţionale şi inferioară celei judeţene, cu o diferenţă de 1
copil la mia de locuitori, diferenţă care dispare la nivelul
anilor 2002 - 2003, şi chiar mai mult situaţia inversânduse în această perioadă, cu o diferenţă similară de 1 copil
la mia de locuitori pentru 2011. Astfel, la nivelul anului
2011 natalitatea înregistrată în Seini era de 8,1‰, 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. Din anul 1990
până în 2011, în oraşul Seini ratele au fluctuat între 9,2‰
şi 14,6‰. Astfel, cea mai mare valoare a ratei s-a atins
în anul 1998 (14,6‰) şi cea mai mică valoare în 2009 cu
9,2‰. La nivelul oraşului nu există o anumită tendinţă,
fie de creştere fie de scădere, aceasta fluctuând diferit
de la an la an. Analizând rata de mortalitate din 2011 din
Seini comparativ cu cele la nivel naţional şi judeţean, se
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Sintetic, relaţia dintre natalitate şi mortalitate este

Rata sporului natural în oraşul Seini, judeţul Mara-

ilustrată de rata de spor natural, care măsoară inten-

mureş şi România, 1990 – 2011

sitatea creşterii/descreşterii unei populaţii din cauza
unui excedent/ deficit de naşteri în comparaţie cu decesele dintr-un an de referinţă. Astfel, în intervalul 1990
– 2011, oraşul Seini a înregistrat valori pozitive în doar
5 ani (1990, 1991, 1996, 1997, 1999 maximul de 2,7‰ fiind atins în 1997) şi valoarea zero în anul 2000, în rest
variind între -0,1‰ (2008) şi -4‰ ( în 2005). Astfel, în
comunitate se evidenţiază o tendinţă generală de spor
natural negativ.
Printre cauzele care pot sta în spatele sporului natural
negativ accelerat se numără migraţia tinerilor către localităţile urbane din judeţ sau în străinătate în căutarea
unui loc de muncă, lipsa oportunităţilor economice de
la nivelul oraşului şi scăderea generală a nivelului de
trai care determină amânarea momentului de aducere pe lume a copiilor şi limitează numărul de copii din
familie.
Comparativ cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, rata
sporului natural din Seini a cunoscut o evoluţie la fel ca
cea judeţeană, cu variaţii de valori în intervalul -4‰ şi
2,7‰ (aproximativ 7 puncte). La nivel naţional intervalul de variaţie a fost de aproximativ 6 puncte (de la -3‰
până la 3‰), iar cel la nivel judeţean a fost de 7 puncte
(de la -1‰ la 6‰). De asemenea, conform graficului de

Sursa: Insitutul Naţional de Statistică

mai jos, se constată că rata a fluctuat în decursul anilor,
fiind în general inferioară mediei judeţene (cu excepţia
anului 1997), dar uneori superioră mediei naţionale.
Astfel, în 2011, rata sporului natural înregistrată în oraşul Seini era -1,75‰, rata în judeţul Maramureş era de
-1,10‰ şi în România de -2,60‰.
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3.1.3. Mişcarea
migratorie a
populaţiei
Din analiza elementelor care constituie mişcarea migratorie a populaţiei, respectiv stabilirea sau schimbarea reşedinţei sau a domiciliului, se constată că Seiniul
este mai mult un oraş sursă decât un oraş de destinaţie.
Oportunităţile economice limitate, cât şi lipsa unor forme de învăţământ superior, fac ca populaţia să prefere
să plece temporar (cu reşedinţă) sau permanent din localitate. Pe de altă parte însă, mişcarea migratorie este
dificil de evaluat în condiţiile în care practica înregistrării schimbării de reşedinţă sau de domiciliu este tardivă
sau nu apare deloc, situaţiile studenţilor fără reşedinţă
în oraşul de studii sau a persoanelor plecate la muncă în
străinătate fără a declara acest lucru fiind uzuale.
Diferenţele dintre plecările temporare şi stabilirile temporare au fost de 24 de persoane în 2012, 6 persoane în
2011, 26 de persoane în 2008, 24 de persoane în 2005,
49 de persoane în 2002 şi 67 persoane în 1992.
În ceea ce priveşte diferenţele dintre stabilirile cu domiciliul şi plecările cu domiciliul, stabilirea domiciliului în
oraş este mai frecventă decât plecarea definitivă, diferenţele micşorându-se însă în ultimii ani. Astfel, dacă
în 1992 şi în 2002 se înregistrează o diferenţă de 44 de
Mişcarea migratorie în oraşul Seini, 1992-2012

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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persoane iar în 2005 o diferenţă de 71 de persoane, în
2008 diferenţa a fost doar de 11 persoane.
Un element important al mişcării migratorii este reprezentat de migraţia externă, cu precădere în căutarea
unui loc de muncă în ţări aparţinând Uniunii Europene.
Din păcate statisticile 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 plecate
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.
Conform rezultatelor preliminare ale RPL 2011, din populaţia stabilă de 8.770 de persoane a oraşului au fost
declarate temporar absente la nivelul lunii octombrie
2011 un număr de 964 persoane, respectiv 10,99% din
totalul populaţiei la momentul respectiv. Din totalul
populaţiei temporar absente 873 au fost declaraţi ca
fiind plecaţi în străinătate, cel mai probabil în căutarea
unui loc de muncă. În ceea ce priveşte migraţia permanentă, s-au înregistrat un număr de 88 de persoane,
respectiv 1,00% din totalul populaţiei, din care 85 sunt
plecate în străinătate.
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3.1.4. Structura
pe etnii

zentând 9,71% şi religia Romano-Catolică cu 573 de
credincioşi (6,38%).
Alte religii care au număr mai mic de credincioşi pe te-

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului

ritoriul oraşului sunt: Adventistă de ziua a şaptea, Creş-

Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, oraşul Seini are o

tină după evanghelie, Unitariană, Creştină de rit vechi,

populaţie majoritară formată din români, în proporţie

Evanghelică lutherană, Ortodoxă sârbă şi Mozaică, iar

de 78,01% respectiv 7.011 din cei 8.987 de locuitori. Ur-

pentru un număr de 379 de cetăţeni nu sunt informaţii

mătoarea etnie ca şi reprezentare este cea maghiară

disponibile. Totodată, la nivelul oraşului sunt înregis-

cu 15,43% din populaţie (1.387 de persoane), restul de

traţi un număr de 14 persoane care s-au declarat atei

6,55% din populaţie fiind reprezentată de cetăţeni de altă

sau fără religie.

etnie (rromi, germani, ucrainieni, evrei, ruteni) şi de 362 de
persoane pentru care nu există informaţii disponibile.

Aparenenţa religioasă a locuitorilor oraşului Seini

Structura pe etnii a oraşului Seini

Sursa: RPL 2011, rezultate definitive
Sursa: RPL 2011, rezultate definitive

3.1.5. Apartenenţa
religioasă

Biserica Ortodoxă din lemn Sf. Mucenic Gheorghe

În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă a locuitorilor oraşului Seini, conform rezultatelor definitive ale
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, majoritatea populaţiei este de religie ortodoxă, respectiv
5.739 de locuitori reprezentând 63,86% din populaţia
totală a oraşului. Următoarele religii ca şi reprezentare
sunt: religia Reformată cu 1.001 locuitori reprezentând
11,14%, religia Greco-Catolică cu 873 locuitori repre-
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Școala Gimnazială Nr.1 Seini
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3.1.6. Structura pe
nivel de educaţie a
populaţiei
În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al populaţiei
din oraşul Seini, rezultatele finale ale RPL 2011 relevă
faptul că ultima formă de învăţământ absolvită de majoritatea locuitorilor aparţine învăţământului secundar
(75,02% din populaţia stabilă de peste 10 ani), urmată
de învăţământul primar (12,27%), învăţământul superior (8,61%) şi învăţământul postliceal (1,71%). În acelaşi
timp, 2,39% din locuitorii oraşului sunt fără şcoală,
dintre care 0,45% fiind analfabeţi (36 de persoane). La
nivelul oraşului se înregistrau astfel 688 de persoane
cu studii superioare finalizate, dintre care 645 până la
nivel de licentă, şi 137 de persoane cu studii postliceale
sau de maiştri. De asemenea, dintre cei 5.996 de locuitori care au terminat o formă de învăţământ secundar,
2.443 au absolvit liceul, 2.282 de locuitori au finalizat

doar gimnaziul, iar 1.271 o şcoală profesională sau o
şcoală de arte şi meserii. Pe lângă aceştia, 981 de persoane au finalizat doar 4 clase (aici intrând şi populaţia
şcolară cu vârste sub 14 ani –590 de persoane).
Aşadar, aceste date reflectă un nivel satisfăcător de
educaţie al populaţiei oraşului, concentrat mai ales în
zona învăţământului secundar, având în vedere mai
ales existenţa şcolilor şi a liceelor în oraş. Pe de altă
parte şi ciclul superior este bine reprezentat, chiar
dacă în oraş nu există o facultate, studenţii trebuind
să se deplaseze în oraşele din apropiere pentru a urma
cursurile unei astfel de unităţi de învăţământ, 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 mică, depăşind uşor
pragul de 2%, iar rata analfabetismului care se ridică la
0,45% din populaţie (36 de persoane) este mai mică decât media judeţeană (0,99%) şi cea naţională (1,36%).

Structura pe nivelul de educaţie a populaţiei din oraşului

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate definitive
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3.2. Calitatea
locuirii

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământu-

Din punct de vedere al calităţii locuirii, în oraşul Seini

convenţionale din Seini, 96,5% erau racordate la cu-

erau înregistrate la nivelul anului 2011 un număr de 2.957

rent electric (3.256 de locuinţe convenţionale), 75,3%

gospodării pentru o populaţie stabilă de 8.770 locuitori

aveau instalaţie de apă în locuinţă, 94,5% aveau bucă-

(RPL 2011- date preliminare). Acestor gospodării le cores-

tăria în locuinţă şi 70,2% aveau baia în locuinţă. Sin-

pundea un număr de 3.375 de locuinţe convenţionale cu

gurul indicator care înregistra în Seini o valoare sub

o suprafaţă totală locuibilă de 151.116 m2. Astfel, fiecare

cele două medii, este cel al locuinţelor cu încălzire

gospodărie avea un număr mediu de 2,97 de persoane,

centrală, unde doar 30,7% din locuinţe aveau încălzi-

cărora le revenea o suprafaţă locuibilă medie de 51,1

re centrală, respectiv 1.037 de locuinţe convenţionale.

m2/ gospodărie, respectiv 17,23 m2 locuibili/persoană.
Comparabil cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, nu-

lui Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, calitatea locuirii în oraşul Seini era per ansamblu superioară celei
naţionale şi judeţene. Astfel, din cele 3.375 de locuinţe

Calitatea locuirii oraşul Seini, jud. Maramureş şi
România, 2011

mărul de persoane/gospodărie aferent oraşului Seini
este mai mare atât ca media judeţului Maramureş (2,82
locuitori/gospodărie), cât şi ca media naţională, respectiv 2,66 locuitori/gospodărie.
Indicatori de locuire pe localităţi, oraş Seini, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011,
Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011,

rezultate preliminare

rezultate preliminare
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4. Infrastructura
publică
4.1. Infrastructura
de transport

4.1.1. Transport
rutier

km conform planşei). Fiind în stare precară din
punct de vedere al practicabilităţii, acesta necesită lucrări urgente de refacere şi asfaltare
deoarece anumite porţiuni din drum au fost
grav erodate.
}} Drumurile din interiorul localităţii – au o lun-

Infrastructura de transport rutier de pe teritoriul oraşu-

gime totală de 54 km, însă îmbrăcămintea

lui Seini este reprezentată de Drumul Judeţean 109l şi

drumurilor variază de la drumuri pietruite sau

Drumul European 58, şi însumează 64 km de infrastruc-

betonate la drumuri asfaltate. De asemenea,

tură, din care 10 km de drum naţional/european, 6 km

starea îmbrăcâminţii drumurilor este diferită.

de drum judeţean şi 48 de km de reţea stradală.

Astfel, conform unei situaţii furnizate de Serviciul Urbanism al Oraşului Seini, starea drumurilor de pe teritoriul

Reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene este în totali-

oraşului Seini la finalul anului 2013 era următoarea:

tate astfaltată, însă, în ceea ce priveşte reţeaua stradală, oraşul dispune doar de 25 km de străzi modernizate,

Tipuri de îmbrăcăminte drumuri din UAT Seini, 2013

echivalentul a 39% din totalul reţelei stradale, restul
fiind în diverse stadii de practicare, preponderent fiind
drumurile de piatră sau drumurile de pământ.
În prezent, conform Planului Urbanistic General al Oraşului Seini, reţeaua de căi de comunicaţie de pe raza
oraşului Seini cuprinde:
}} DN 1C Baia Mare – Satu Mare, cunoscut ca şi
drumul european E58, care traversează de la
est la vest localităţile Săbişa şi Seini, pe o lungime de aproximativ 10 km.
}} DJ 109l, Satu Mare – Negreşti Oaş – Viile Apei
– Seini (culoarul PII), ce se află la limita dintre
judeţe, cu o lungime de aproximativ 6 km (5,916
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4.1.2. Transport
feroviar

oraşului nu sunt construite autogări, însă există un loc

În ceea ce priveşte transportul feroviar, Seiniul este

Un alt avantaj ce decurge din poziţionarea oraşului este

tranzitat de Magistrala 400 a Căilor Ferate Române, pe

faptul că locuitorii oraşului beneficiază de acces facil

ruta Braşov – Deda – Dej – Baia Mare – Satu Mare, având

către Satu-Mare sau Baia Mare, de unde au legături fe-

o lungime a reţelei feroviare pe teritoriul administrativ

roviare şi aeriene directe cu municipiul Bucureşti. Mai

al oraşului de 10,09 km. Întreaga lungime este de tip

mult, aeroportul internaţional Baia Mare este amplasat

neelectrificat, cu ecartament normal (o singură cale),

pe DN 1C la o distanţă de 18 Km de Seini în oraşul Tăuţii

exceptând zona staţiei CFR unde linia este dublată.

Măgherăuş (la 7 km de Baia Mare).

Conform site-ului oficial al Căilor Ferate Române, trafi-

În plus, căile de acces către punctele de trecere a fronti-

cul feroviar al Staţiei Seini înregistrează zilnic tranzitul a

erei către Ungaria şi Ucraina sunt uşor accesibile.

amenajat de staţionare în piaţa centrală a localităţii
(Piaţa Unirii) pentru autobuze şi autocare.

15 trenuri de călători şi a unui tren de marfă.

4.1.3. Transport
în comun

4.2. Infrastructura
de telecomunicaţii
În ceea ce priveşte infrastructura telecomunicaţiilor,

Având în vedere poziţionarea avantajoasă a oraşului

atât locuitorii celor două sate aparţinătoare cât şi ora-

Seini pe drumul european E58 care face legătura între

şul Seini dispun de reţea completă de telefonie fixă,

municipiile Baia Mare şi Satu-Mare, transportul în co-

având o reţea digitală modernizată. Astfel, atât pe te-

mun către localităţile învecinate sau către cei doi poli

ritoriul Seiniului cât şi în localităţile aparţinătoare, nu

de atracţie din zonă se face fără probleme. Astfel de-

există probleme în ceea ce priveşte infrastructura de

plasarea cetăţenilor ce fac naveta către localităţile în-

telecomunicaţii.

vecinate este asigurată de servicii de transport private,
care au curse zilnice.

Serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate de toţi marii operatori de telefonie mobilă din România: Orange,

În ceea ce priveşte transportul în comun, pe teritoriul

Vodafone, Cosmote şi RCS – RDS/Digi Mobil, aceştia
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asigurând şi servicii de internet mobil prin modem. În

ultima perioadă s-au semnalat scăderi de debite ale

ceea ce priveşte serviciul de televiziune prin cablu şi

apelor din fântâni în Săbişa, generând probleme în ali-

fibră optică, la nivelul lunii mai 2013 pe teritoriul oraşu-

mentarea cu apă în perioada secetoasă.

lui existau 4 operatori care aveau licenţe de retransmisie de programe de radio și de televiziune în rețele de

Deşi debitul de apă face în general faţă necesarului de

comunicații electronice: SC RCS – RDS SRL, SC Digital

consum, calitatea apei este nesatisfăcătoare întrucât

Cable Systems SA, SC Digital Terestrial Television SRL,

apa din fântâni şi din captări nu este tratată în niciun fel

SC Ex-Computer SRL. Dintre aceştia, doar SC RCS –

şi lipsa sistemului de canalizare favorizează contamina-

RDS SRL şi SC Digital Cable Systems SA prestează efec-

rea pânzei freatice cu ape menajere uzate.

tiv servicii.
În ceea ce priveşte sistemul centralizat de alimentare
cu apă a oraşului Seini, lungimea totală a reţelei simple

4.3. Gospodărirea
complexă a
apelor

de distribuţie a apei potabile este de aproximativ 13,7
km. Capacitatea de producere a apei potabile a instalaţiilor disponibile este de 400 mc/zi, rezultând o capacitate totală anuală de aproape 146 mii mc, care este însă

4.3.1. Reţeaua de apă
potabilă

utilizată doar parţial, cantitatea de apă potabilă distri-

Conform datelor provizorii de la Recensământul Popu-

apă în oraşul Seini, 2011

buită consumatorilor în 2011 fiind de doar 62 mii mc.
Indicatori privind infrastructura de alimentare cu

laţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011, 75,3% dintre
locuinţele convenţionale din oraşul Seini au alimentare cu apă în locuinţe, ponderea fiind superioară atât
mediei judeţene (73,3%), cât şi celei naţionale (66,7%),
aici fiind incluse atât locuinţele alimentate cu apă de
la reţeaua centralizată, cât şi cele alimentate din surse
individuale.
Sursa: Institutul Naţional de Statistică
Alimentarea cu apă a oraşului Seini şi a satelor aparţinătoare se face în marea majoritate a cazurilor din puţurile de mică adâncime realizate de locuitori (puţuri de
aproximativ 6-8 metri în Seini, Săbişa şi Viile Apei), din
izvoare de coastă captate (parţial în Viile Apei) sau pe

4.3.2. Sistemul de
canalizare

anumite porţiuni din oraşul Seini din sistemul centrali-
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zat de alimentare cu apă potabilă. Datorită faptului că

Oraşul Seini nu beneficiază de un sistem de canalizare

Seiniul se află pe albia majoră a Someşului, în general

complet care să deservească întreaga suprafaţă intra-

nu există fuctuaţii majore ale debitului de apă, dar în

vilană a oraşului şi a satelor aparţinătoare.
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În aceste condiţii, populaţia care nu este racordată la

Oraşul Seini este alimentat din Sistemul Energetic Na-

sistemul de canalizare utilizează bazine vidanjabile

ţional, de la Staţia Roşiori-Valea Vinului, prin interme-

mai mult sau mai puţin impermeabilizate, sau dever-

diul unei staţii de transformare 110/20 KV, amplasată în

sează apele menajere uzate direct pe sol sau în apele

zona centrală a localităţii, transportul energiei electrice

de suprafaţă, de unde se infiltrează în apele subterane

spre posturile de transformare se realizează cu ajutorul

şi apoi în fântânile utilizate ca sursă de apă potabilă.

unei reţele de 54 km de linii aeriene sau subterane de

Această situaţie presupune riscuri pentru sănătatea

20 KV. De asemenea, oraşul dispune de 26 de posturi de

populaţiei şi a animalelor, consumul de apă potenţial

transformare în construcţie aeriană sau zidată, ce au o

contaminată şi netratată putând genera probleme gra-

putere de 6.326 KVA.

ve de sănătate.
Deşi oraşul Seini are potenţial energetic alternativ,
De asemenea, colectarea, transportul şi evacuarea

generat de energia solară, eoliană sau hidro (pe cursul

apelor pluviale se face prin scurgere în mod natural în

Someşului), în prezent nu dispune de sisteme de produ-

rigolele şi şanţurile de scurgere, care de regulă urmă-

cere sau alimentare cu energie alternativă.

resc trama stradală, de unde se deversează în pârâul
Seinel şi implicit în Someş. La precipitaţiile mari, aces-

Reţelele de distribuţie a energiei electrice din oraşul

tea ies din matcă, inundând podeţele, drumurile şi su-

Seini sunt de trei tipuri:

prafeţele agricole, şi îngreunând circulaţia.

}} Reţele de distribuţie pe 110kV – aceste linii fac
distribuţia către staţiile de transformare 110

4.4. Alimentarea
cu energie
electrică
Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor
din 2011, 3.256 de locuinţe convenţionale dintre cele

kV/MT din judeţ şi sunt alimentate din staţia de
transformare Baia Mare 3.
}} Reţele de distribuţie de medie tensiune – sunt
alimentate de tensiunea de 20 kV, având rolul
de a furniza energia necesară reţelelor de joasă
tensiune din localităţi prin intermediul posturilor de transformare.

3.375 de locuinţe din oraşul Seini erau racordate la

}} Reţele de distribuţie de joasă tensiune – se

reţeaua de alimentare cu energie electrică, ceea ce în-

găsesc în zonele centrale ale localităţilor, fiind

seamnă că 96,5 % dintre locuinţe dispuneau de energie

aeriene de tip clasic sau izolate de tip funie. În

electrică – procent uşor mai scăzut decât media maţi-

general ele sunt pozate pe stâlpi de beton, iar în

onală (96,6%) şi mai mare decât cea judeţeană (95%).

zonele periferice, pe stâlpi de lemn.

Cele 119 de locuinţe ne-electrificate reprezintă câteva
case nou construite sau în curs de construire pentru
care electrificarea intră în mod normal în atribuţia proprietarilor.
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4.5. Sistemul de
alimentare cu gaz
şi sursele de
încălzire
În localitatea Seini nu există un sistem centralizat de
alimentare cu căldură, încălzirea locuinţelor făcânduse în cea mai mare parte cu centrale de bloc sau de
apartament, folosind combustibilul gazos, iar încălzirea locuinţelor individuale (în special case) făcându-se
cu ajutorul sobelor, folosindu-se combustibil solid.
În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale, oraşul
Seini este alimentat din sistemul naţional de distribuţie
prin intermediul magistralei de transport gaze naturale de presiune înaltă ce traversează judeţul pe direcţia:
Dej – Târgu Lăpuş – Baia Mare – Satu Mare.
Reţeaua de distribuţie, desfăşurată pe aproape toate
străzile oraşului şi a celor două sate, măsoară 46,5 km,
astfel, toate cele trei localităţi dispun de alimentare cu
gaz metan, procentul de acoperire fiind de aproximativ
90%. Reţeaua de distribuţie din Seini distribuie aproximaziv 3.068 mii mc de gaz, cantitate mai mică faţă de
anul 2008 când au fost distribuiţi 3.716 mii mc de gaz,
însă cu o lungime totală a conductelor de gaz de 47,4
km. Astfel, se observă o scădere de 0,9 km a lungimii
conductelor de gaz şi totodată a cantităţii gazelor naturale distribuite. Conform datelor preluate de la Institutul Naţional de Statistică, cantitatea de gaze naturale
distribuită în 2011 a scăzut cu 17,43% faţă de cantitatea
distribuită în 2008.
Cel mai mare consumator din oraş este consumatorul
industrial Seineana care are aprobare pentru circa 150
mc/oră, consum care îl realizează în procesul tehnologic de fabricaţie a alcoolului, oţetului şi pentru încălzire.
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4.6. Infrastructura
socioeducaţională

4.6.1. Infrastructura
educaţională
Infrastructura educaţională din oraşul Seini este reprezentată de 3 unităţi şcolare, din care două şcoli (inclusiv
învăţământul special) şi un liceu. Aceste trei unităţi şcolare însumează 47 de săli de clasă şi cabinete şcolare,
5 laboratoare şcolare, 2 săli de gimnastică, 1 teren de
sport şi 109 calculatoare.
În cursul anului şcolar 2011-2012, numărul de elevi din
unităţile de învăţământ din Seini a fost de 1.375 de copii, dintre care 336 înscrişi la grădiniţă, 734 înscrişi la
învăţământul primar şi gimnazial şi 305 înscrişi la liceu.
Populaţia şcolară a scăzut constant în ultima perioadă
ca rezultat al scăderii natalităţii, numărul de elevi din
2011 fiind aproape cu 30% mai mic decât în urmă cu 19
ani. Astfel în anul 1992 erau înscrişi 1.551 copii, în 2002
erau înscrişi 1.425 copii, în 2005 erau 1.280 copii şi în
2008 erau 1.153 copii.
De formarea copiilor din Seini se ocupă un număr total
de 90 de cadre didactice, 20 în învăţământul preşcolar,
50 în învăţământul primar şi gimnazial şi 20 în învăţământul liceal. Odată cu reducerea numărului de elevi,
s-a redus şi numărul cadrelor didactice din şcoli şi licee,
în 1992 lucrând 118 de educatori, învăţători şi profesori,
în 2002 şi 2005 lucrând 107 cadre didactice şi în 2008
lucrând 92 de cadre didactice.
Liceul Tehnologic Agricol „Ion Ionescu de la Brad” este
singurul liceu cu profil agricol din judeţul Maramureş.
Acesta dispune de specializări tehnologice în dome-
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niul agricol (horticultură, veterinară şi agronomie),

continuare lucrări. De asemenea, asigurarea personalu-

economic şi ecologic şi oferă posibilitatea unei pregă-

lui medical pentru permanentă este dificilă, în prezent

tiri temeinice în agricultură, atât din punct de vedere

(2013) fiind cooptaţi 5 medici pentru această activitate,

teoretic, cât şi practic, dispunând de seră şi de fermă

dintre care 3 aparţinând dispensarului din localitate, 1

didactică unde sunt puse în practică noţiunile predate.

sub-staţiei de ambulanţă, 1 cabinetului din Ilba şi încă

De asemenea, liceul a avut rezultate deosebite la con-

unul fiind medic pensionar cu care s-a încheiat un con-

cursurile şcolare de profil şi poate constitui un pol de

tract de colaborare.

dezvoltare pentru oraş, fiind promovat ca avantaj competitiv al oraşului Seini în condiţiile în care dezvoltarea
agriculturii este unul dintre punctele forte ale României pentru viitor. Totuşi, baza materială a liceului este
în general uzată moral, iar clădirile nu sunt utilizate la

4.6.3. Infrastuctura
culturală

capacitate maximă, fiind necesare îmbunătăţiri şi modernizări în viitor.

În oraşul Seini, infrastructura culturală este reprezentată de:
}} Patru biblioteci

4.6.2. Infrastructura
de sănătate publică

}} O casă de cultură în Seini
}} Un cămin cultural în Săbişa

Infrastructura de sănătate publică din oraşul Seini este

Cele 4 biblioteci din Seini sunt împărţite în publice (1

reprezentată de Centrul de Permanenţa cu punct de

bibliotecă) şi private (3 biblioteci), ce însumau, conform

primire urgenţe şi sub-staţie de ambulanţă, 4 cabinete

Institutului Naţional de Statistică, 48.372 de volume şi

medicale de familie, 6 cabinete stomatologice, 1 cabi-

un număr de 1.143 de cititori activi.

net medical de specialitate, 4 farmacii şi un laborator
medical. Pentru consultaţii de specialitate sau inter-

Casa de cultură din Seini a beneficiat de o renovare

venţii mai complicate, populaţia se deplasează fie în

completă în anul 2011, investiţie făcută printr-un pro-

Baia-Mare, fie în Satu Mare.

gram finanţat de Ministerul Dezvoltării, având o valoare
totală de 1,2 milioane lei. Prin acest proiect s-au recom-

În ceea ce priveşte cadrele medicale, pe teritoriul ora-

partimentat încăperile, au mărit dimensiunile scenei,

şului Seini activează 4 medici de familie, 6 stomatologi,

s-au amenajat 2 vestiare pentru actori şi s-au făcut gru-

4 farmacişti şi 18 asistenţi medicali.

puri sanitare pentru public, inclusiv pentru persoanele
cu handicap.

În ceea ce priveşte Centrul de Permanenţă la care s-a
inaugurat în 2012 şi o sub-staţie de ambulanţă, acesta

Căminul Cultural din Săbişa a beneficiat de asemeni

se confruntă cu lipsa dotărilor în ceea ce priveşte echi-

de o renovare, în 2008 şi a fost dotat cu o bibliotecă, un

pamentul medical şi consumabilele, dar şi cu probleme

club, o sală de bal cu scenă şi o bucătărie performantă.

în ceea ce priveşte clădirea în care funcţionează la care

Evenimentele culturale importante ale comunităţii, sunt:

s-au făcut lucrări parţiale de reabilitare, dar necesită în

}} „Primarul copiilor”;
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}} Aniversarea zilelor Szylvester Janos;
}} Simpozionul judeţean cu caracter anual „Eminesciana Seini”, sub semnul lui Eminescu;

ţia începută în 1876 a fost sfinţită neterminată în anul
1882 cu hramul Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind terminată abia după 28 de ani în urma ajutorului oferit de locuitori şi de preoţi.

}} Zilele Înfrăţirii (cu oraşele înfrăţite);
}} Concertele anuale de Colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
}} „Zilele Oraşului Seini”, care se organizează în
perioada iunie - iulie;
}} Hramul bisericilor;
}} Top Model Seini;

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Seini
a fost construită la sfârşitul secolului XIX şi este unică în
România, fiind singura biserică ortodoxă cu iconostasul
de piatră. Acesta este cu adevărat impresionant atât prin
imagine, cât şi prin dimensiuni, având înălţimea de 9 metri, lungimea de 11 metri şi lăţimea de 85 cm. Astfel, în
8 noiembrie 1910 (în stil vechi) biserica a fost sfinţită în
sărbătoarea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, care sunt
patronii spirituali ai bisericii.

4.6.4. Infrastructura
cultelor

Biserica Creştină Reformată din Seini se numără prin-

Infrastructura cultelor din UAT Seini este reprezentată de:

marele umanist şi reformator Erdos Sylvester Janos, cel

}} 4 biserici ortodoxe,
}} 2 biserici reformate, una în Seini şi una în Viile Apei
}} 1 biserică greco-catolică,
}} 1 biserică romano-catolică,

tre primele biserici de această religie din Maramureş,
construindu-se în acelaşi timp cu cea din Baia Mare,
acest lucru datorându-se şi faptului că în Seini s-a născut
mai important şi proeminent precursor al iluminismului
est-european, autorului primei gramatici maghiare şi primul traducătorul al Noului Testament.
Biserica Romano-Catolică „Neprihănita Zămislire” din Seini a fost zidită în 1421 din donaţiile doamnei
Bathori Zsuzsanna, stăpâna Cetăţii Seini. Datorită faptu-

}} 1 biserică baptistă,
}} 1 biserică penticostală,
}} 1 biserică adventistă de Ziua a Şaptea,
}} 1 Sală a Regatului Martorilor lui Iehova
}} 1 sinagogă, momentan nefuncţională;
Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Seini, are o lungă
istorie în comunitatea seineană, construirea acesteia în
secolul XIX realizându-se inclusiv prin contribuţia locuitorilor oraşului şi a preoţilor care au slujit aici. Construc-
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lui că a rămas văduvă şi fără copii, a hotărât ca o parte
din avere să fie alocată în scopul construirii de biserici.
Astfel, s-au construit bisericile din localităţile: Seini, Apa,
Mediaşul Aurit, Ilba, Tăuţii Măgherăuş şi Livada.
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În 1641 această biserică a fost preluată şi transformată în

Sinagoga din Seini este lăsată în paragină de ani de zile,

Biserică Reformată, din cauză că toţi locuitorii oraşului

iar astăzi doar exteriorul clădirii mai aminteşte de fos-

au trecut la religia reformată, însă în 1753 a fost reven-

ta comunitate evreiască din oraş. Înainte de anul 1989

dicată şi trecută în patrimoniul Bisercii Catolice. În anul

clădirea sinagogii a fost cumpărată de la comunitatea

1848 un incendiu a distrus atât biserica cât şi celelalte

de evrei din Seini de către CPADM (Cooperativă de Pro-

clădiri bisericeşti, iar reclădirea acesteia nu s-a mai făcut

ducţie şi Desfacere a Mărfurilor Seini), care a vândut-o în

după arhitectura originală. Astfel, din 1870 plafonul gotic

2002 către o persoană fizică. Datorită plecării evreilor din

a fost înlocuit cu un plafon „casetă” ce a fost împodobit

Seini, cât şi nepăsării cumpărătorilor clădirii, sinagoga se

cu icoanele pictate în ulei de Jakobey Karoly.

află într-o stare accentuată de degradare.

Biserica Romano - Catolică „Neprihănita Zămislire”, Seini
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Stadion fotbal „Dumitru Jula”
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4.6.5. Infrastructura
sportivă

4.6.6. Infrastructura
de asistenţă socială

În ceea ce priveşte infrastructura sportivă din Seini,

Infrastructura de asistenţă socială din Seini are două

aceasta este compusă din:

componente, şi anume: Serviciul de asistenţă socială

}} 3 săli de sport aparţinând Liceului Tehnologic
Ion Ionescu de la Brad, Şcolii Gimnaziale nr. 1
şi Primăriei Seini (Sala de sport „Gelu Cărăbăţ”)
}} 2 terenuri de sport aprţinând Liceului Tehnologic
Ion Ionescu de la Brad şi Şcolii Gimnaziale nr. 1

din cadrul Primăriei Seini şi Centrul Social Seini.
Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei
Seini desfăşoară activităţi de anchetă socială, consiliere
şi acordarea de sprijin financiar persoanelor defavorizate înregistrate pe teritoriul oraşului. În categoria persoanelor defavorizate intră persoanele sărace sau care

}} 1 stadion de fotbal

au veniturile foarte mici, persoanele fără loc de muncă,

Viaţa sportivă din oraş este susţinută de Clubul Sportiv

persoanele ce suferă de handicapuri, persoane expuse

Seini. Acesta antrenează juniori şi seniori atât la fotbal

cazurilor de violenţă domestică sau alcoolism, etc.

cât şi la handbal, tenis de câmp şi de masă şi baschet.
În ceea ce priveşte echipele de fotbal, în Seini sunt

Centrul Social Seini are ca pricipală funcţie asistarea

înregistrate în campionat 2 echipe – una de seniori şi

socială a persoanelor în dificultate şi în prezent are o

una de juniori. Ca rezultate recente ale echipelor de fot-

cantină socială, un centru de zi şi un adăpost temporar

bal, menţionăm clasarea seniorilor pe locul 5 cu 56 de

cu 12 paturi. Centrul a fost reabilitat în anul 2005 cu fon-

puncte în cadrul ligii a IV-a Sud şi a juniorilor pe locul 3

duri europene, însă în prezent se confruntă cu proble-

în cadrul aceleiaşi ligi în anul 2012. De asemenea, echi-

me în ceea ce priveşte capacitatea, compartimentarea

pa de handbal masculin (generaţiile 1998, 1999, 2000,

interioară şi dotările specifice.

2001) a obţinut locul 2 naţional în anul competiţional
2012-2013, iar echipa de minihandbal feminin locul 2 pe
Eurozona Baia Mare.
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4.6.7. Infrastructura
de siguranţă
publică
Instituţiile de siguranţă publică ce acţionează pe teritoriul oraşului Seini sunt Poliţia, Poliţia Locală şi Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Poliţia este reprezentată de Secţia de Poliţie Orăşenească Seini, care funcţionează cu un număr de 10 agenţi.
Poliţia Locală din Seini şi-a început activitatea în anul
2005, funcţionând sub administrarea Primăriei şi a
Consiliului Local. Rolul acestora este asigurarea ordinei
şi liniştii publice, păstrarea curăţeniei oraşului, menţinerea liniştii şi ordinei publice în instituţiile de învăţământ. Cazurile frecvente de intervenţie sunt datorate
scadalurilor pe fondul consumului de alcool, fumatului
şi consumului de alcool în vecinătatea unităţilor de învăţământ, dar şi abandonului şcolar şi lipsei elevilor de
la ore.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este
organizat sub forma unui comitet local condus de primar, fiind format în principiu din reprezentanţii tuturor
insituţiilor civile, asociaţii de locatari, administratori de
firme sau de bloc şi persoane civile, având ca scop intervenirea în cazul calamităţilor naturale, alunecărilor
de teren şi a incendiilor.
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4.6.8. Infrastructura
de agrement.
Gestiunea spaţiilor
verzi
În ceea ce priveşte infrastructura de agrement şi spaţiile verzi din oraşul Seini, în general acestea sunt deficitare în ceea ce priveşte amenajările, posibilităţile
de petrecere a timpului liber pentru locuitorii oraşului
fiind limitate.
În acest sens, cu toate că planul urbanistic general al
oraşului prevede 21 de hectare de teren cu destinaţie
de spaţii de agrement, este necesară amenajarea acestora pentru punerea în valoare a lor atât pentru a fi utilizate de către locuitori, cât şi pentru transformarea lor
în destinaţie turistică.
Astfel, ca punct de atracţie inedit, dar puţin valorificat,
în Seini amintim plantaţia de arbori sub forma numelui
„Eminescu” de pe dealul Comşa, care este un monument natural unic şi interesant.
În plus, finalizarea lucrărilor la barajul de pe pârâul Seinel care ar permite realizarea unui lac de acumulare ar
putea permite amenajarea unei infrastructuri variate
de agrement pe malul acestuia care să atragă locuitorii
oraşului şi ai localităţilor apropiate.
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Parc Centrul Orașului Seini
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5. Caracterizarea
economică
5.1. Gradul de
dezvoltare
economică

radio-tv, încălţăminte, croitorii la comandă,
ceasornicărie, frizerie şi coafură. Anterior, CM
Someşul avea 13 secţii de producţie de mică
serie şi deservire populaţie şi 101 meseriaşi;
}} darea în folosinţă în anul 1974 a atelierului de

Situată într-o zonă cu potenţial agricol mare, cele mai

tâmplărie şi mecanică de la CM Someşul care

vechi ramuri economice regăsite pe teritoriul oraşului

ajunge astfel la 38 de secţii şi 581 meseriaşi, de-

Seini sunt agricultura şi industria, ce a dezvoltat eco-

venind cea mai mare cooperativă meşteşugă-

nomic localitatea astfel încât la sfârşit de secol XIX era

rească din mediul rural din România.

unul din cele mai avansate târguri.
Dintre principalele momente din economia târgului
Seini, amintim următoarele:
}} înfiinţarea fabricii de spirt din Seini în 1859 şi
începerea producţiei de drojdie de bere în 1875;
}} înfiinţarea unei mori cu aburi şi a unei tipografii
în anul 1886;

În ceea ce priveşte dezvoltarea economică actuală
a oraşului Seini, se constată că, la nivelul lunii august
2013, în oraş erau înregistrate un număr de 186 de firme şi 317 „mici antreprenori” înregistraţi ca entităţi fără
personalitate juridică (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale).
Dintre cele 186 de firme înregistrate la nivel de UAT
Seini, doar 166 aveau înregistrate situaţiile financiare

}} deschiderea în 1891 a fabricii de pietre funerare

la finalul anului 2012, ultima perioadă pentru care bi-

din andezit şi a 2 bănci populare pentru depu-

lanţurile companiilor sunt publice. Restul de 20 de so-

neri şi împrumut;

cietăţi comerciale fie nu şi-au depus bilanţul, deşi sunt
încă în activitate, fie au fost înfiinţate în anul 2013. Din-

}} fondarea în anul 1944 a Cooperativei Meşteşu-

tre firmele care aveau depus bilanţul, 31 de firme (19%

găreşti „Unirea”, transformată ulterior în secţie;

din total) au înregistrat o cifră de afaceri sub 10.000 ron,

}} transformarea secţiei Unirea în unitate de sine
stătătoare în 1965 ;
}} inaugurarea în 1971 a noului complex de deservire al Cooperativei Meşteşugăreşti „Someşul”
în care activau atelierele de croitorie, reparaţii
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52 de firme (31% din total) o CA între 10 şi 100 mii ron,
59 de firme (36% din total) o CA între 100 mii şi 1 milion
ron, 21 de firme (13%) o CA între 1 şi 10 mil. ron, iar 3
firme o CA peste 10 mil. ron. Volumul total de business
generat de aceste companii în anul 2012 a fost de aproximativ 128 milioane de ron.
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Societăţile comerciale din oraşul Seini după cifra
de afaceri la 31 dec. 2012

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, SC Borg Design SRL
În ceea ce priveşte distribuţia pe localităţi a firmelor din
oraşul Seini, se constată că cea mai mare parte dintre
acestea se găsesc în localitatea urbană, 168 de societăţi comerciale reprezentând 90% din numărul total de
firme, urmat de satul Săbişa cu 11 societăţi comerciale
şi de satul Viile Apei cu 7 societăţi comerciale. Aşa cum
era de aşteptat, cel mai mare volum de business se realizează în localitatea Seini, cele 121 milioane de lei în cifră de afaceri cumulată reprezentând 94% din volumul
total de business din oraş, companiile de aici generând
şi 88% din profitul total înregistrat pe teritoriul oraşului.

Cariera de piatră Seini
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Societăţile comerciale din oraşul Seini pe localităţi, august 2013 (date financiare la 31.12.2012)

Sursa: CD Listă Firme Profesional 2013, SC Borg Design SRL

Cea mai mare cifră de afaceri cumulată este realizată de
sectorul industriei prelucrătoare, care a generat venituri

În ceea ce priveşte domeniile principale de activitate ale

de aproximativ 36 milioane de lei în 2012, respectiv 28%

firmelor din oraşul Seini, cele mai multe dintre acestea

din cifra de afaceri realizată în oraş, urmat de comerţ

prestează activităţi de comerţ, respectiv 24% din total,

(aproximativ 28 milioane lei – 22% din volumul total de

urmate de industrie prelucrătoare (29 de firme, însem-

business) şi de transporturi (aprox. 27 milioane de lei, re-

nând 16% din total) şi de transport şi construcţii (27, re-

prezentând 21% din CA la nivelul oraşului).

spectiv 26 de firme reprezentând 15% şi 14% din total).
Societăţile comerciale din Seini în august 2013 (date financiare la 31 dec. 2012)

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii
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Pe lângă aceste companii, un număr total de 317 „mici
antreprenori” îşi desfăşoară activitatea prin intermediul unor entităţi fără personalitate juridică precum
PFA-uri, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Fa-

5.2. Structura
ocupaţională

miliale. Cei mai mulţi antreprenori sunt în domeniul co-

Conform ultimelor date disponibile în bilanţurile de fi-

merţului, respectiv 34,38% din total, fiind urmaţi de cei

nal de an 2012 ale companiilor cu sediul în UAT Seini,

ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor

acestea angajau un număr de 944 de angajaţi, majo-

(respectiv 57 de persoane, însemnând 17,98%). De ase-

ritatea în industria prelucrătoare, construcţii, comerţ

menea, în Seini sunt înregistraţi şi 2 întreprinzători care

şi transporturi. Astfel, locurile de muncă asigurate de

au ca obiect de activitatea dezasamblarea maşinilor

aceste 186 de firme este redus şi nu poate asigura ne-

şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

cesarul pentru o comunitate cu o populaţie stabilă de

materialelor.

aproape 7.514 locuitori în vârstă de muncă, reprezentând doar 12,6% din necesar. Totuşi, apropierea faţă de

Lista „micilor întreprinzători” după domeniul de

oraşul Baia Mare face ca o mare parte a locuitorilor ora-

activitate din Seini, luna iunie 2013

şului Seini să facă naveta la locurile de muncă de acolo,
pentru aceştia ne-existând o statistică clară.
În ceea ce priveşte numărul de angajaţi pe localitate,
firmele cu sediul în Seini au raportat un număr de 875
de angajaţi, ceea ce reprezintă 93% din totalul angajaţilor, cele cu sediul în Săbişa au raportat 44 de angajaţi
(5% din total), iar cele din Viile Apei 25 de angajaţi (3%
din total).
De asemenea, majoritatea firmelor din UAT Seini au
mai puţin de 10 angajaţi (143 de firme reprezentând

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Maramureş

86% din total), urmate de firmele cu 11 – 50 de angajaţi
(21 de firme reprezentând 13% din total). De asemenea,
se înregistrează 2 companii cu mai mult de 51 de angajaţi, respectiv Pop France SRL (93 de angajaţi în 2011) şi
Muvico Incom SRL (63 de angajaţi).
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Societăţile comerciale din oraşul Seini după numă-

Totuşi, structura ocupaţională a populaţiei angajate

rul de salariaţi la 31 dec. 2012

în societăţi comerciale cu sediul în oraş are o relevanţă limitată în condiţiile în care acestea angajează doar
12,6% din populaţia cu vârstă de muncă a oraşului,
restul persoanelor făcând naveta în municipiile Baia
Mare şi Satu Mare, practicând agricultură de subzistenţă, fiind plecate la muncă în străinătate, lucrând pe
cont propriu în cadrul unei entităţi fără personalitate

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, SC Borg Design SRL

jurdică sau neavând un loc de muncă.

În funcţie de domeniul de activitate, cei mai mulţi angajaţi, respectiv 365 de persoane reprezentând 39% din
total, lucrează în industria prelucrătoare, 15% lucrează

5.3. Şomajul

în construcţii (139 de persoane), 14% în comerţ (129 de
persoane) şi 13% în transporturi (118 persoane), restul

După anul 2000, rata şomajului din România a înregis-

domeniilor angajând mai puţin de 100 de persoane.

trat în general o evoluţie descrescătoare, de la valori de
peste 10% în anul 2000 până al valori de 4 în 2007, ten-

Structura ocupaţională în UAT Seini, dec. 2012

dinţă stopată brusc de începutul crizei economice care
a marcat creşterea şomajului în perioada 2008 – 2009.
Deşi încă la valori ridicate, după anul 2010 începe să se
manifeste tendinţa de scădere a ratei şomajului, care
poate fi însă interpretată ca o scădere a numărului de
şomeri cu indemnizaţii în plată, dar nu neapărat şi ca
o creştere a numărului de persoane care au un loc de
muncă. Conform statisticilor INS, în toată acestă perioadă judeţul Maramureş a urmat aceleaşi evoluţii ca la
nivel naţional, însă s-a menţinut cu o rată a şomajului
mai scăzută decât media naţională. Minimul ratei şomajului în Maramureş a fost atins în anul 2007 la 3,4%,
iar maximul ultimilor ani a fost de 6,4% în 2009, scăzând

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii

apoi până la 4,1% în 2011, urmat de o uşoară creştere
până la 4,2% în 2012.
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Evoluţia ratei şomajului, 2000 - 2012

Numărul mediu de şomeri din oraşul Seini, 2007 - 2013

Sursa: AJOFM Maramureş
Sursa: INS
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.
În ceea ce priveşte numărul şomerilor din oraşul Seini,
acesta s-a menţinut în ultimii ani sub 150 de persoane,
numărul acestora scăzând treptat, începând cu anul
2011. Ca şi procent din totalul stocului de şomeri la nivel judeţean, oraşul Seini a înregistat între 0,8% şi 2,4%
din şomerii judeţului. Cea mai mică valoare, respectiv

5.4. Agenţi
economici şi
investiţii
străine
Cele mai mari 10 companii din Seini după Cifra de
Afaceri au realizat în anul 2012 63% din volumul de
business cumulat al oraşului angajând în acelaşi timp
29% dintre salariaţii companiilor din zonă. Acestea au
activităţi în domeniul transportului rutier de marfă (3
companii), comerţului (3 companii), industriei prelucrătoare (2 companii), exploatării forestiere (1 companie) şi
creşterii animalelor (1 companie).

0,8% a fost atinsă în anii 2007 (63 de şomeri) şi 2008 (62
de şomeri), iar cea mai are valoare a fost înregistrată în
2010, atunci când au fost 258 de şomeri în oraş.
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Top 10 companii din Seini după Cifra de Afaceri, dec. 2012

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii
În prezent în oraşul Seini nu există investiţii străine majo-

de business sau de creare de locuri de muncă. Mai jos se

re, care să permită dezvoltarea economică a zonei. Până

găsesc principalii indicatori cu privire la acestea, datele fi-

în luna august 2013, pe raza oraşului au fost înregistrate

nanciare fiind conforme cu bilanţurile firmelor la dec. 2012

8 firme care aveau în componenţa capitalurilor şi capital

depuse la Administraţia Financiară.

străin, însă foarte puţine din acestea au un potenţial major
Companiile cu capital străin din UAT Seini

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii
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Sediul firmei de prelucrarea a lemnului „Pop France”
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5.5.CaRacterizarea
sectorului
primar
5.5.1. Industria
extractivă

5.5.2. Expoatarea
lemnului
În Seini suprafaţa de pădure ocupă aproximativ 1.236
de hectare, reprezentând 20,9% din suprafaţa totală a
oraşului şi 0,6% din suprafaţa judeţului, clasând astfel
oraşul Seini pe locul 51 în judeţ după aceast indicator.

Oraşul Seini beneficiază de o amplasare favorabilă în
ceea ce priveşte resursele naturale, industria extractivă

Pe teritoriul oraşului sunt înregistrate 6 întreprinderi

din zonă cunoscând o dezvoltare intensă în perioada

cu obiect de activitate „Exploatarea forestieră”, dintre

comunistă, dezvoltare încetinită însă după anii ’90. În

care doar 3 au bilanţul depus pentru anul 2012 - Forest-

zona Seiniului, se pot găsi cu uşurinţă gresii, marne,

miculas SRL, Abies Nordic SRL şi Treelarix SRL – toate

calcare, nisipuri şi importante mase de lave, în cea mai

înregistrate în Seini. Dintre acestea doar primele două

mare parte andezitice, recunoscute sub denumirea de

au raportat cifre de afaceri realizate la decembrie 2012,

„andezite de Seini”. Cariera de andezit de la Seini este

în cuantum total de 143,4 mii lei, realizate cu un număr

una din cele mai recunoscute din ţară, datorită materi-

de 5 angajaţi. În plus, SC Treelarix SRL, care nu a rapor-

alului exploatat ce se deosebeşte de celelalte andezite

tat cifră de afaceri, avea un număr de 3 angajaţi.

prin culoarea specifică verzuie şi prin granulaţia şi calitatatea superioară ale rocii.

Pe lângă aceste societăţi comerciale, în UAT Seini mai
sunt înregistrate alte 3 firme cu domeniu de activitate

Resursele de andezit, piatră, gresii şi nisip, sunt exploa-

„tăierea şi rindeluirea lemnului” – CAEN ce face parte

tate de 1 firmă cu sediul în UAT Seini, SC Piatră şi Nisip

din industria prelucrătoare, care pe lângă activitatea de

SRL, ce are ca obiect de activitate extracţia pietrei or-

exploatare forestieră primară, desfăşoară şi activităţi

namentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pie-

de prelucrare a lemnului.

trei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei. Aceasta
a înregistrat în 2012 un volum total de business de 3,6
milioane lei, realizat cu un număr mediu de 17 angajaţi.
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Depozit bușteni
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5.5.3. Agricultura
Clima favorabilă şi solurile fertile de pe teritoriul oraşului Seini au făcut ca agricultura să fie principala ramură
a economiei oraşului din cele mai vechi timpuri. Astfel,
întinzându-se în câmpia Someşului, oraşul deţine cele
mai fertile soluri, încadrate în clasa a II-a de calitate,
care pot fi utilizate pentru orice tip de cultură, iar dealurile depresiunii oferă condiţii prielnice pentru cultura
arbuştilor, a pomilor fructiferi şi a viţei de vie, oraşul
aflându-se pe primul loc în judeţ la cultura viţei de vie şi
pe locul 3 în judeţ la pomicultură.

lurile joase cât şi clima blândă, favorizând cultura lor.
Cele mai întâlnite plante de cultură de aici sunt cartoful,
porumbul, grâul, soia şi floarea soarelui.
Suprafaţa mare a terenurilor pretabile pentru cultura
plantelor, dar şi suprafaţa plană de care dispune Seiniul, pe care se pot utiliza cu uşurinţă echipamente
agricole de ultimă generaţie, face posibilă trecerea de
la o agricultură de subzistenţă, la una de tip intensiv, cu
producţii ridicate.
Fondul funciar al oraşului Seini

De asemenea, oraşul Seini a cunoscut o dezvoltare
deosebită a zonei agricole în perioada comunistă, aici
funcţionând 2 mari combinate de creştere a porcinelor,
2 combinate de bovine şi 2 combinate de păsări. În plus,
locuitorii Seinului au fost printre primii care au cultivat
căpşune şi coacăze negre în zonă, cu rezultate remarcabile, aici fiind localizată şi cea mai mare pepienieră
pomicolă din România din perioada comunistă.
Din cele 5.891 de hectare ale oraşului, terenurile agricole se întind pe majoritatea suprafeţei, respectiv 3.963
de hectare (62,27% din suprafaţa totală), din care terenul arabil este preponderent, respectiv 2.549 de hectare, ceea ce înseamnă 43,27% din suprafaţa totală a
oraşului. Restul suprafeţei agricole a Seiniului este reprezentat de fâneţe: 10,34% din totalitatea suprafeţei,
livezi şi pepiniere pomicole – 6,64%, păşuni – 6,13% şi
vii şi pepiniere viticole – 0,90%.
Culturile utilizate aici sunt atât culturi pretenţioase
precum cerealele, căpşunele, floarea soarelui legumele (sfeclă, varză, ceapă), dar şi nepretenţioase precum
cartoful şi plantele de nutreţ. De altfel, cultura căpşunului, afinului şi a castanului comestibil are o tradiţie şi
o notorietate de peste 20 de ani în această zonă, dea-
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Sursa: Insitutul Naţional de Statistică
În ceea ce priveşte numărul de firme ce au ca obiect
de activitate cultura plantelor, în Seini sunt înregistrate
doar 3 firme, dintre care 2 practică activităţi în ferme
mixte, respectiv cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor. În acest domeniu de activitate se remarcă societatea Agrozootehnica SA, ce a avut o cifră
de afaceri în 2012 de aproximativ 1,4 milioane ron. Pe
lângă acestea pe teritoriul oraşului mai sunt înregistrate un număr de 12 entităţi fără personalitate juridică cu
obiect de activitate cultivarea cerealelor, a legumelor,
pepenilor, rădăcinoaselor, tuberculilor, fructelor şi a arbuştilor şi pomilor fructiferi.
De asemenea, suprafaţa relativ mare de fâneţe, care
acoperă Seiniul în proporţie de 10,34%, este o premisă
favorabilă pentru activitatea de creştere a animalelor
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Lolek și Bolek
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(în special bovine, ovine şi caprine), iar terenurile ara-

creşterea porcinelor şi a realizat în anul 2012 un volum

bile fertile cultivate cu cereale favorizează creşterea

de business de aproape 8,9 mil. ron cu un număr mediu

porcinelor şi a păsărilor. Totuşi, numărul bovinelor şi

de 25 de angajaţi.

ovinelor este relativ redus, acestea fiind crescute mai
ales pe lângă gospodăriile oamenilor sau în exploataţii

Numărul de păsări (peste 1,3 milioane conform Regis-

de mici dimensiuni.

trului de Evidenţă a Animalelor) reflectă de asemenea
existenţa fermelor organizate (5 firme şi 3 entităţi fără

Conform datelor furnizate de Primăria Seini din Regis-

personalitate juridică), dar şi obiceiurile populaţiei de

trul Naţional de Evidenţă a Animalelor , efectivul total

creştere a păsărilor în gospodăriile rurale pentru uzul

de animale din Seini era format în anul 2013 din 998 bo-

propriu al familiei şi comercializarea surplusului de

vine, 1.983 ovine, 283 caprine, 6.860 porcine, 1.304.000

produse. Cea mai mare firmă cu activităţi de creştere a

păsări, 125 cabaline şi 531 familii de albine, cu prepon-

păsărilor din Seini este Romavis (6,3 mil. lei şi 7 angajaţi

derenţă mai mare în Seini, decât în localităţile aparţi-

în 2012), urmată de Karin SRL (2,9 mil lei şi 13 angajaţi

nătoare.

în 2012).

Rasele de bovine crescute în zonă sunt mai ales Bruna

În lipsa unor obiective organizate de agrement, nu-

de Maramureş şi Bălţată Românească şi metişii aces-

mărul cailor crescuţi în Seini este un indicator pentru

tora, acestea fiind rase rezistente şi bine adaptate con-

practica agriculturii de subzistenţă şi pentru utilizarea

diţiilor de mediu, hranei disponibile şi exploataţiilor de

acestor animale la muncile agricole sau pentru trans-

dimensiuni mici.

port. Cele 125 de animale înregistrate în Registrul de
Evidenţă a Animalelor reflectă însă faptul că aceste

Ovinele sunt crescute în general în număr mic sau me-

practici sunt puţin răspândite în oraş, locuitorii folosind

diu pe lângă gospodăriile individuale ale sătenilor şi

echipamente mecanizate pentru aceste lucrări.

date la păşunat la stână în perioada de vară, în Seini
existând doar 4 – 5 localnici cu efective de ovine mari,

Albinăritul este de asemenea o ocupaţie răspândită pe

peste 100 de animale.

teritoriul administrativ al oraşului Seini, fiind favorizat
de existenţa unei vegetaţii poliflore bogate, dar şi de

Comparativ cu ovinele, efectivele de caprine sunt mult

apropiererea de o piaţă de desfacere mare, cum este

reduse, respectiv 283 de animale pe teritoriul localităţi-

cea din Baia Mare. Astfel, în oraş au fost înregistrate un

lor ne-existând exploataţii de dimensiuni medii pentru

număr de 531 de familii de albine.

această specie, însă existând 2 entităţi non-juridice ce au
ca obiect de activitate creşterea ovinelor şi caprinelor.
Efectivele de porcine, pe de altă parte, reflectă existenţa unor ferme de mari dimensiuni cu acest obiect de
activitate, dar şi obiceiurile de creştere a acestor animale aproape în fiecare gospodărie rurală pentru uzul
familiei. În acest sens, una dintre cele mai mari firme
din Seini, SC Danamari SRL, are ca obiect de activitate
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Efectivul de animale din Seini, 2013

De asemenea, pe teritoriul oraşului Seini mai sunt înregistrate un număr de 22 de PFA-uri, IF-uri şi II-uri ce au
avut ca obiect de activitate creşterea animalelor. Cele
mai multe dintre acestea, respectiv 10 sunt înregistrate cu cod CAEN creşterea altor animale, codul utilizat
pentru apicultură, câte 3 se ocupă de creşterea bovinelor de lapte şi a porcinelor, câte 2 de creşterea ovinelor
şi caprinelor şi de creşterea porcinelor, iar câte una se
ocupă de activităţi în ferme mixte şi activităţi auxiliare
pentru creşterea animalelor.

Sursa: Registrul Naţional de Evidenţă a Animalelor, Primăria Seini
În oraşul Seini sunt înregistrate 6 firme cu obiect de activitate creşterea animalelor care au cumulat în 2012 un
volum de business de peste 30 de milioane de lei. Cea

5.5.4 Piscicultura
În ceea ce priveşte activităţile de piscicultură din Seini,
acestea nu se desfăşoară în mod organizat sau pe
scară largă, ne-existând nicio societate comercială cu
acest domeniu de activitate.

mai mare firmă din acest domeniu este SC Danamari
SRL care are ca obiect de activitate creşterea porcine-

Pe de altă parte, însă, râul Someş permite realizarea

lor, a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de aproape

unor activităţi de pescuit sportiv, însă cantitatea de

9 milioane de lei cu un număr mediu de 25 de angajaţi.

peşte variază în funcţie de anotimp şi de regimul de

Aceasta este urmată de Romavis SRL care are activitate

precipitaţii şi climă, iar condiţiile de climă sunt favora-

de creştere a păsărilor şi a realizat o CA de peste 6,3 mil.

bile pentru realizarea de investiţii în acvacultură.

lei cu un număr mediu de 7 angajaţi.
Fermă de creștere a păsărilor
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Livadă de meri în Seini
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5.6. Caracterizarea
sectorului
secundar

5.6.1. Industria
prelucrătoare

Industria prelucrătoare este unul dintre cele mai importante segmente ale economiei din Seini, cele 29 de
companii cu acest domeniu de activitate (16% din numărul total de firme) realizând peste 28% din cifra de
Structura industriei prelucrătoare din oraşul Seini, 2012

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii
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afaceri cumulată la nivel de oraş (36,4 mil. ron) şi 42%
din profitul cumulat în oraş (3,2 mil. ron) şi furnizând
39% din locurile de muncă din oraş (365 de angajaţi).
În ceea ce priveşte împărţirea acestui sector pe industrii, prelucrarea lemnului realizează cel mai mare volum
de business pe sector, aproape 19,9 mil. ron, respectiv
15,6% din volumului total de business din Seini, urmată
de fabricarea băuturilor cu aproape 7,3 mil. Ron (5,7%
din CA cumulată din Seini) si industria alimentară cu 4,3
mil. ron şi aproape 3,4% din volumul total de business
din Seini.
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Cea mai mare firmă din punct de vedere al cifrei de

Cea mai mare firmă din domeniul construcţiilor, SC Pri-

afaceri este SC Pop France SRL, care are ca obiect de

ma Lamur SRL, face lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi

activitate „tăierea şi rindeluirea lemnului”. Conform bi-

montări de geamuri, având un număr mediu de 29 de

lanţului depus pentru anul 2012, aceasta avea o cifră de

angajaţi, şi a realizat în 2012 o cifră de afaceri de peste

afaceri de 17,4 milioane lei, având nu număr mediu de

3.2 milioane lei. Aceasta este urmată de SC Tri M Serv

93 de angajaţi.

SRL care face lucrări de instalaţii electrice şi care a atins
aproape pragul de 2,5 mil. de lei cifră de afaceri în 2012

În ceea ce priveşte entităţile fără personalitate juridică,

cu 20 de angajaţi.

în iunie 2013 erau înregistrate un număr de 49 de entităţi cu obiect de activitate corespunzător industria pre-

Pe lângă acestea, în oraş există un număr important de

lucrătoare. Din acestea 5 aveau activităţi în domeniul

mici întreprinzători în domeniul construcţiilor, în 2013

industriei alimentare, 4 în domeniul industriei băuturi-

fiind înregistrate 57 de entităţi fără personalitate juri-

lor, 6 în domeniul îmbrăcămintei şi textilelor, 5 în dome-

dică cu acest obiect de activitate. Cei mai mulţi dintre

niul încălţămintei, 8 în industria lemnului, 9 în industria

aceştia, respectiv 23 de întreprinzători se ocupau de

plasticului, sticlei şi pietrei, 3 în industria metalului, 3 în

lucrări de finisaje, 13 de construcţii clădiri, 11 de alte lu-

fabricarea de unelte metalice, 1 în industria mobilei, 2

crări speciale de construcţii şi 10 de lucrări de instalaţii.

în fabricarea bijuteriilor, şi alte 3 în fabricarea altor dispozitive.

5.6.2. Sectorul
construcţiilor
Sectorul construcţiilor este reprezentat în Seini de 26
de firme, care au realizat în 2012 un volum de business
de peste 11 milioane ron, majoritatea dintre acestea realizând construcţii de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (14 firme), urmate de 4 firme care realizează lucrări

5.7. Caracterizarea
sectorului
terţiar
Cel mai bine reprezentat sector de activitate din oraşul
Seini este sectorul terţiar căruia îi aparţin peste 60% din
companiile înregistrate în oraş (113 firme), care angajează 40% din salariaţi (374 de persoane) şi realizează aproximativ 37% din CA cumulată (aproape 60 milioane lei).

de instalaţii, 4 firme care realizează lucrări de finisaje, 1
firmă cu lucrări de demolare, una cu lucrări de pregătire a terenului pentru construcţii şi una care realizează
construcţii inginereşti.
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5.7.1. Comerţul
Comerţul este cel mai bine reprezentat domeniu de activitate după numărul de firme, 24% dintre firmele din
Seini (45 de firme din cele 186) fiind înregistrare cu cod
CAEN principal corespunzător. Acestea realizează 22%
din CA cumulată (28,4 mil lei), 18% din profitul cumulat
(1,3 milioane lei) şi furnizează 14% din numărul total
de locuri de muncă (129 de angajaţi). Conform datelor
financiare raportate de companii pentru anul 2012, cea

Dintre aceştia, cel mai mare transportator, SC Vavir Zetea Trans SRL, a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 10,7 mil. lei la dec. 2012 şi a angajat 34 de oameni, iar
cel de-al doilea clasat, SC Polsino Trans SRL a realizat o
CA de peste 6,2 milioane de lei cu un număr mediu de
18 angajaţi în 2012.
În ceea ce priveşte numărul entităţilor fără personalitate juridică, în Seini sunt înregistrate doar 3 întreprinzători care practică această activitate.

mai mare societate din domeniu este SC Nistem SRL
din Seini, societate înfiinţată în anul 1991 având CAEN
„Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autove-

5.7.3. Servicii

hicule în magazine specializate” şi care a realizat o cifră
de afaceri de aproape 11,1 milioane lei, având 26 de

Cele 41 de companii din sectorul serviciilor, hotelurilor

angajaţi. Aceasta este urmată de SC Cas Trading SRL

şi restaurantelor au realizat împreună venituri de peste

care a înregistrat o CA de aproape 4,4 milioane ron cu

4 milioane lei, reprezentând 3% din cifra de afaceri cu-

un număr mediu de 9 angajaţi.

mulată la nivel de oraş, şi un profit de aproximativ 875
mii lei, angajând 13% din salariaţii din oraş (127 persoa-

Totodată, în Seini sunt înregistrate 81 de persoane fără

ne). Aceste companii prestează o gamă variată de servi-

personalitate juridică care practică comerţul, cele mai

cii, de la service auto, telecomunicaţii, testări şi analize

mult dintre acestea practicând comerţul în maganize

tehnice şi până la activităţi de înfrumuseţare. Totodată,

nespecializate, mai ales de bunuri nealimentare (25)

erau înregistrare 88 de entităţi fără personalitate juri-

sau de bunuri alimentare (20 de entităţi).

dică ce practicau serviciile în Seini şi localităţile aparţinătoare, cele mai multe dintre acestea având activităţi
de reparaţii şi întreţinere auto (28 de întreprinzători),
activităţi de înfrumuseţare (12 entităţi) şi activităţi ale

5.7.2. Transporturi

barurilor (10 entităţi).
Cele mai mari societăţi din aceast sector, au activitate

Un alt sector important pentru economia oraşului Seini

în domeniul hotelurilor şi facilităţilor de cazare, respec-

este cel al transporturilor, care realizează 15% din vo-

tiv SC Roma Dan SRL, cu un volum de business raportat

lumul de business din oraş ( 27,4 mil. ron), fiind favori-

în 2012 de aproximativ 497 de mii de lei şi un număr me-

zat de apropierea de graniţă cu Ungaria şi cu Ucraina.

diu de 17 salariaţi şi SC Pensiunea Trei Pini SRL, cu o CA

Astfel, la nivelul anului 2012 erau înregistrate un număr

raportată de cca. 480 mii lei şi 10 angajaţi.

de 27 de firme cu acest domeniu de activitate (15% din
numărul total de firme), care furnizau 13% din locurile
de muncă din oraş (118 angajaţi).

68 134

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI SEINI

Fabrică de încălțăminte
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6. Management
urban
6.1. Caracterizarea
generală a
Primăriei
Unitatea Administrativ Teritorială Seini are obligaţia de
a îndeplini atribuţiile stabilite prin Legea nr 215/2001 a

În prezent, spaţiul destinat activităţii administrative
este insuficient pentru desfăşurarea activităţii şi nu
este în stare optimă din punct de vedere al dotărilor şi
finisajelor, astfel că se impun atât extinderi de spaţiu,
cât şi reparaţii şi refacerea finisajelor pentru spaţiile
existente. De asemenea, lipsesc sălile adecvate pentru
întâlnirile cu cetăţenii şi pentru consilierea acestora,

administraţiei publice locale, republicată şi prin cele-

ceea ce contribuie la îngreunarea apropierii dintre au-

lalte acte normative în vigoare. Primarul, viceprimarul,

torităţile publice locale şi cetăţeni.

secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate

Pe lângă sediul primăriei, autorităţile publice mai uti-

permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consi-

lizează 2 clădiri aflate de asemenea în zona centrală a

liului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând pro-

oraşului, respectiv clădirea Centrului Social la etajul că-

blemele curente ce apar în comunitatea locală.

reia funcţionează cantina socială, Centrul de Zi pentru
Vârstnici şi 4 camere sociale şi cele 2 clădiri ale Centru-

Primăria Seini este organizată pe compartimente cu
atribuţii în principalele domenii de activitate, potrivit
specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limitele mijloacelor financiare de care
dispune.
Primăria Seini funcţionează într-o clădire aflată în centrul oraşului situată în Piaţa Unirii nr. 16. Aceasta a fost

4 birouri, 2 săli de şedinţă şi un spaţiu pentru expoziţii.
De asemenea, dotarea tehnico – materială este limitată şi uzată moral, astfel că se impun modernizări şi
înlocuiri în ceea ce priveşte tehnica de calcul şi programele software utilizate de angajaţii administraţiei

construită în anul 1918 pe un teren total de 914 mp, are

locale pentru a reduce timpul de răspuns la solicitările

regim de înălţime parter + etaj şi are o suprafaţă de 365

cetăţenilor şi timpul de realizare a sarcinilor presupuse

mp. Spaţiul clădirii este organizat în 16 birouri după cum

de activitatea curentă şi activitatea investiţională a pri-

urmează: la parter se găsesc birourile pentru Contabili-

măriei, dar şi pentru a creşte în general calitatea actului

tate, Impozite şi taxe, Serviciul Social, Registrul agricol,

administrativ.

Registratura, Evidenţa populaţiei şi Poliţia locală, iar la
etaj se găsesc birourile Primarului, Viceprimarului şi Secretarului şi cele pentru serviciile Urbanism, Juridic, Situaţii de Urgenţă, Arhivare, Agricol şi Secretariat.
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6.2. Resurse
Umane

7. Serviciul Economic: 8 funcţii publice (1 de conducere şi 7 de execuţie);
8. Serviciul Poliţie Locală: 10 funcţii dintre care 9
publice (1 de conducere şi 8 de execuţie) şi 1 con-

Aparatul administrativ al oraşului Seini este compus
din 59 de funcţii, dintre care:
}} două funcţii de demnitate publică: primar şi viceprimar;
}} 32 de funcţii publice, dintre care 6 de conducere;
}} 25 de funcţii contractuale, dintre care 1 de conducere.
Conform Organigramei aparatului de specialitate al
Primăriei Oraşului Seini, structura aparatului administrativ al oraşului cuprinde următoarele servicii şi compartimente:

tractuală;
9. Serviciul Comunitar de Utilităţi Publice: 8 funcţii contractuale dintre care 1 de conducere şi 7 de
execuţie;
10. Casa de cultură şi Biblioteca: 3 funcţii contractuale de execuţie.
11. Consilier Personal Primar: 2 funcţii contractuale.
Relaţiile de subordonare din cadrul aparatului administrativ se prezintă astfel:
}} Primarul are în subordine viceprimarul, secretarul, auditorul, consilierii primarului şi servicii-

1. Serviciul Urbanism, Agricol şi Administraţie: 8

le Asistenţă Socială, Situaţii de Urgenţă, Econo-

funcţii publice dintre care 2 de conducere şi 6 de

mic şi Urbanism.

execuţie şi 3 funcţii contractuale, toate de execuţie;
2. Compartimentul juridic: 1 funcţie publică de
execuţie;
3. Compartiment Audit: 1 funcţie publică de execuţie;

}} Viceprimarul are în subordine Serviciul Poliţie
Locală, Compartimentul Auxiliar Ingrijitor Piaţă
şi Serviciul Comunitar de Utilităţi Publice;
}} Secretarul are în subordine Serviciul Comunitar

4. Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanei: 3

de Evidenţă a Persoanei, Administraţie Publică

funcţii dintre care una publică şi 2 contractuale;

şi Casa de cultură şi Biblioteca.

5. Birou Asistenţă Socială: 3 funcţii dintre care 1
publică şi 2 contractuale;
6. Birou Situaţii de Urgenţă: 6 funcţii dintre care 2
publice (una de conducere şi una de execuţie) şi 4
contractuale;
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6.3. Capacitatea
generală de
management

nitate fiind insuficiente pentru astfel de proiecte.
Totuşi, Primăria se confruntă cu anumite dificultăţi în
a face faţă necesităţilor de dezvoltare a oraşului şi în
absorbţia fondurilor din cauza unor factori precum:

Oraşul Seini este un oraş de dimensiuni relativ reduse,

}} Participarea insuficientă a personalului din

având un teritoriu de 5.891 ha şi o populaţie de 8.987 de

primărie la cursuri de formare profesională

locuitori (Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011)

continuă, fiind necesară acoperirea următoa-

dispusă într-un oraş şi 2 sate (Săbişa şi Viile Apei).

relor aspecte:

Astfel, dimensiunile reduse şi numărul mic de localităţi
componente fac oraşul Seini relativ facil de gestionat din
punct de vedere administrativ. De asemenea, sentimentul
de apartenenţă a locuitorilor la comunitate şi atmosfera
prietenoasă şi tolerantă a acestuia în condiţiile unui puternic caracter multietnic şi multiconfesional al oraşului Seini
facilitează munca administraţiei publice locale.

»» dezvoltarea cunoştinţelor în managementul de proiecte;
»» dezvoltarea abilităţilor de comunicare publică;
»» dezvoltarea cunoştinţelor de animare de
grupuri şi întâlniri;

Pe de altă parte, oraşul este localizat în apropierea a 2 cen-

»» dezvoltarea abilităţilor de identificare şi de

tre polarizatoare de rang superior – Baia Mare şi Satu Mare,

atragere de finanţare, inclusiv realizarea de

care funcţionează ca „magneţi” pentru populaţia şi inves-

proiecte în parteneriat public – privat;

titorii din zonă. În aceste condiţii, provocarea majoră a administraţiei publice rezidă din necesitatea creşterii gradului de dezvoltare a Seini-ului pentru a păstra în localitate
locuitorii proprii (mai ales tineri) şi a atrage noi locuitori şi
investitori.

»» dezvoltarea abilităţilor de comunicare instituţională, de documentare asupra oportunităţilor de valorificare a resurselor pe
care le deţine oraşul etc;
}} Echiparea sediului Primăriei cu dotări şi siste-

În acest sens, oraşul prezintă un potenţial de dezvol-

me de gestiune uzate moral, cu performanţe

tare major în zona agriculturii, industriei alimentare şi

inferioare celor aflate în prezent pe piaţă, ceea

turistică care poate fi capitalizat şi care poate aduce în

ce îngreunează îndeplinirea sarcinilor de către

viitor o dezvoltare economică superioară şi un nivel de

angajaţii primăriei;

trai mai ridicat pentru locuitorii oraşului. Singura modalitate prin care se poate capitaliza potenţialul

}} Starea necorespunzătoare a unora dintre spa-

major de dezvoltare al oraşului şi al locuitorilor săi

ţiile administrative utilizate şi insuficienţa spa-

este identificarea de proiecte şi programe inteligen-

ţiului, pentru care sunt necesare modernizări şi

te şi inovative de dezvoltare pentru implementarea

îmbunătăţiri ale funcţionalităţii spaţiilor.

cărora să se atragă finanţări alternative şi nerambursabile, bugetul local şi veniturile proprii din comu-
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6.4. Rolurile
Autorităţilor
Publice Locale
în comunitate.
Comunicare şi
asociere
administrativă

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 oraşului, Autorităţile publice locale din Seini trebuie să îşi regândească
strategia de comunicare şi de relaţii publice, identificând cele mai potrivite canale de comunicare cu cetăţenii (inclusiv comunicare la distanţă cu cetăţenii aflaţi

Unul din cele mai importante roluri ale autorităţilor pu-

în străinătate) şi asigurându-se că informaţiile ajung în

blice locale este de a cunoaşte şi a analiza toate as-

timp util şi în mod transparent la fiecare cetăţean inte-

pectele referitoare la viaţa în comunitatea, de a iden-

resat. În acest sens sunt absolut necesare următoarele

tifica disfuncţionalităţile şi a propune măsuri de

demersuri:

remediere sau îmbunătăţire, în acelaşi timp identificând şi implementând măsurile necesare dezvoltării
ulterioare armonioase 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

}} Actualizarea site-ului oraşului astfel încât să
cuprindă informaţii actuale şi relevante, redactate în două limbi de circulație internaționale,
şi să poată pune la dispoziţia cetăţenilor anumite servicii online precum descărcarea şi înregistrarea de cereri şi solicitări, transmiterea de
comunicări oficiale, plată taxe şi impozite etc;
}} Prezenţa în „social media” (facebook, twitter etc.);

oraşului să fie transmise şi susţinute la forurile competente, maximizând fondurile atrase pentru dezvoltarea oraşului.
Pentru a fi mereu la curent cu starea comunităţii
pe care o au în grijă, dar şi pentru a informa şi con-

}} Stabilirea unui program bine-definit şi accesibil
de audienţe pentru cetăţeni;
}} Organizarea unor dezbateri publice periodice
cu privire la problemele de interes major.

sulta cetăţenii în probleme de interes local, autori-

Un alt resort de dezvoltare pe care autorităţile publice

tăţile publice locale trebuie să întreprindă un demers

locale îl au la dispoziţie este asocierea şi cooperarea,

constant de consultare şi dezbatere publică. Astfel

acestea având dreptul să se asocieze cu alte entităţi sau

de demersuri au rolul de a ţine autorităţile publice

autorităţi publice din ţară sau din străinătate, unindu-şi

locale conectate la realităţile vieţii în comunitate

eforturile, resursele şi know-how-ul şi formând asocia-

şi de a identifica modificările în starea locuitorilor şi a

ţii, fundaţii sau asociaţii de dezvoltare comunitară sau

localităţii cât mai curând. De asemenea, o bună relaţie

intercomunitară. Aceste asociaţii au scopul de a realiza

de comunicare cu cetăţenii şi posibilitatea acestora de

în comun diferite proiecte de dezvoltare de interes zonal

a-şi exprima opiniile şi ideile de îmbunătăţire a vieţii în

sau regional sau să furnizeze în comun.
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Analiza SWOT
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Sala de sport „Gelu Cărăbăţ”, Seini
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Capitolul 2
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PUBLICĂ A
COMUNIŢĂŢII
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Sinagoga Evreiască
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1. Procesul de
consultare publică
Una dintre cele mai importante etape în programarea

vidual sau personal, care dă o notă de originalitate şi

strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma

conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați,

efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de

în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar pu-

bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este

tea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi

consultarea publică. Acest proces, prin care practic

sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se

are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de

inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi in-

a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în co-

tervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor

munitate, identificând atitudini, aşteptări, interese

individuale s-au organizat două sesiuni de focus-grup

şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile lega-

axate pe chestiuni de turism şi dezvoltare, participanţii

te de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comu-

fiind în principal proprietari de pensiuni, meşteşugari

nităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de

locali şi reprezentanţi ai autorităţii publice.

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

În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea

în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct

acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat

cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se

studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la la-

astfel parte a acestui proces de evoluţie.

titudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite
întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervi-

În procesul de consultare publică a locuitorilor oraşului

evatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel,

Seini s-a utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca

intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate

metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul fo-

în desfăşurare, putând să decidă asupra căror subiec-

losit a fost ghidul de interviu. În ceea ce priveşte tipul

te/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În

de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n

cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibili-

faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale

tatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie pot

cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu permi-

fi omise sau tratate superficial.

te operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl
ajută în observarea elementelor de exprimare paraver-

Scopul utilizării acestei metode a fost, în primul

bală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de

rând, acela de a obţine informaţii cât mai complexe

inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de

şi de profunzime, bazându-se pe comunicarea verba-

comunicare la distanță.

lă dintre operatorul de interviu şi intervievat. Acesta
este motivul principal pentru care nu s-a optat pentru

Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul indi-
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chestionarului, al cărui dezavantaj ar fi fost tocmai omi-

soane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în oraș sau

terea subtilităţilor care de multe ori pot fi observate nu

asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în

doar din răspunsurile scrise, dar mai ales din limbajul

comunitate, oameni respectaţi în oraș, oameni ale că-

non-verbal sau cel paraverbal şi spontaneitatea răs-

ror realizări au un impact accentuat asupra comunită-

punsurilor.

ţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important al
alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate

Utilizând ghidul de interviu s-a urmărit îndeosebi obţi-

al persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba

nerea unor informaţii cu privire la percepţiile locuitori-

despre o participare integral voluntară, fără motivaţii

lor oraşului Seini asupra problemelor cu care se con-

exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posi-

fruntă oraşul lor şi, pe de altă parte, oportunităţile pe

bilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în

care localitatea lor le prezintă în domeniul dezvoltării

bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare, cri-

socio - economice. Astfel, interviul a fost menit să cu-

teriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au

leagă date despre practicile şi experienţele, gândurile

o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct

şi interpretările fiecăruia dintre cei intervievaţi, dar şi

asupra rezultatelor studiului.

aşteptările şi speranţele lor, aceştia reprezentând gândirea comună a majorităţii locuitorilor.

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

Reprezentativitatea acestei metode sociologice ca-

rea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de

litative constă în saturaţia informațiilor, indiferent

o parte, problemele actuale cu care se confruntă oraşul

de numărul acestora, pe măsura derulării interviurilor

lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă

nemaiobţinându-se alte informaţii suplimentare care

localitatea, care au potenţialul de a fi transformate în

ar schimba direcţia temei urmărite în studiul de faţă.

oportunităţi de dezvoltare socio - economică.

Aşadar, spre deosebire de cercetările cantitative în care
se utilizează sondajele de opinie şi unde reprezentati-

Astfel, două întrebări din ghidul de interviu au meni-

vitatea este dată de numărul respondenţilor, în studiul

rea de a cere subiecţilor intervievaţi să identifice, în

de faţă nu este atât de important numărul persoanelor

ordinea importanţei lor, primele 3 avantaje, respectiv

intervievate, cât este calitatea răspunsurilor şi aşa cum

primele 3 probleme ale localității lor. Următoarea în-

s-a menţionat, ideea comună a subiecţilor.

trebare încearcă să restrângă aria şi urmăreşte identificarea de către intervievaţi a primelor trei aspecte ale

Grupul – ţintă este format din locuitorii oraşului Seini

vieţii localității care necesită îmbunătăţiri. Această în-

care au statutul de persoane-cheie în comunitate, per-

trebare are scopul de a restrânge discuţia de la general
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la particular şi de a verifica continuitatea 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 primele 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
referitoare 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 oraşului) şi, în acest sens,
să decidă direcţiile pentru dezvoltarea oraşului peste
5, respectiv 10 ani, din punct de vedere social, cultural
şi economic.
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Crucea de la Carieră, Seini
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2. Observaţii şi
concluzii în urma
consultării publice
în oraşul Seini
Demersul de consultare publică din oraşul Seini a con-

La întrebarea adresată de operatorul de interviu cu

stat în realizarea de interviuri cu persoanele cheie din

scopul identificării principalelor avantaje pe care

comunitate, urmărindu-se, pe de o parte, identificarea

oraşul le prezintă și care ar putea fi valorificate în

principalelor avantaje şi oportunităţi pentru o viitoare

sensul creșterii și dezvoltării socio - economice au

dezvoltare economică, socială, culturală, dar şi în do-

fost identificate de către respondenți un număr variat

meniile sănatăţii, al educaţiei şi turismului din Seini,

de avantaje (20 avantaje distincte). Astfel, cele mai des

şi pe de altă parte a principalelor probleme cu care se

întâlnite răspunsuri referitoare la avantajele oraşului au

confruntă locuitorii oraşului.

fost: poziţia bună între Someş şi dealuri (18% din răspunsuri), urmate de punct strategic dintre Baia Mare,

Deşi este dificil a se face o generalizare cu privire la

Satu Mare şi Negreşti (16% din răspunsuri), apoi de

grupul ţintă al studiului, conform criteriilor statistice

potenţialul agricol (12% din răspunsuri). În plus, prin-

uzuale (vârstă, sex, studii) acesta a fost reprezentat în

tre răspunsurile date de un număr mai mic de persoane

mare parte de persoane de genul masculin, cu o vâr-

s-au numărat: amplasamentul oraşului aproape de

stă cuprinsă între 45 şi 65 de ani, şi cu studii superi-

graniţă, factorul uman bine pregătit, dar și tradiţii-

oare. Astfel, 83% din populaţia intervievată aparţinea

le din industrie şi agricultură.

genului masculin, şi 17% celui feminin. De asemenea,
48% din populaţie avea vârsta cuprinsă între 45 şi 65 de
ani, 45% avea vârsta cuprinsă între 25 - 44 de ani şi 7%
peste 65 de ani. În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită, majoritatea persoanelor intervievate aveau studii
superioare (59% dintre respondenţi), aproape o treime
aveau studii liceale şi postliceale şi câte 3% aveau studii
gimnaziale şi şcoală profesională.
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precară şi lipsa locurilor de muncă. Acestea sunt urmate de probleme precum accesarea scăzută a fondurilor europene, dar şi de lipsa facilităţilor fiscale
pentru investitori şi de lipsa locurilor de agrement.
Într-o proporție mai mică au mai fost identificate şi alte
lipsuri ale oraşului precum lipsa zonelor industriale
delimitate, a amenajărilor pe văile cu risc de inundaţii,
distrugerea vechilor întreprinderi, şi dificultatea găsirii
locurilor de muncă, ceea ce determină oamenii pregătiţi să părăsească localitatea.

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: infrastructura
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În ceea ce priveşte urgenţele la nivelul oraşului res-

iar pe de altă parte, cele mai importante avantaje ale

pondenţii au insistat cu amenajarea infrastructurii

oraşului Seini, cum au fost menţionate de către per-

stradale şi a celei de apă-canalizare, lipsa locurilor

soanele intervievate sunt poziţia oraşului (între Someş

de muncă şi amenajarea zonei centrale.

şi dealuri, între oraşele Baia Mare şi Satu Mare, şi apropierea faţă de graniţă) cât şi tradiţia meşteşugurilor, a
agriculturii şi a industriei. Aşadar, pe baza celor spuse
mai sus, rezolvarea problemelor principale, în special
starea precară a infrastructurii şi schimbarea înfăţişării
oraşului ar transforma avantajele pe care oraşul le prezintă în oportunităţi de dezvoltare economică. În acest
mod, atragerea unui număr mai mare de investitori în
zonă ar duce la o cerere mai mare de forţă de muncă, la
o creștere a numărului de locuri de muncă, rezolvânduse astfel încă una din problemele majore identificate.
În acest sens, rezolvând o problemă şi punând accent
pe avantajele oraşului, vor fi soluționate alte probleme.
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.
Astfel, legat de oportunităţile economice / de angajare din oraşul Seini, principalele avantaje pe care le

În urma rezultatelor obţinute privind principalele pro-

prezintă oraşul sunt: potenţialul pentru dezvoltarea

bleme, respectiv aspectele de îmbunătăţit în oraşul

industriei lemnului, a turismului şi a agriculturii,

Seini, putem concluziona că cele mai stringente pro-

urmat de poziţionarea geografică, de existenţa re-

bleme cu care se confruntă locuitorii oraşului Seini

sursei umane şi a specialiştilor şi de existenţa meş-

sunt starea precară a infrastructurii şi lipsa locurilor

teşugarilor.

de muncă, urmate de aspectul general al oraşului,
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Corelând principalele avantaje identificate de
respondenți în ceea ce privește posibilitatea de dezvoltare economică a oraşului Seini (potenţialul agricol, turistic şi industrial, cât şi poziţionarea geografică) cu principalele probleme menționate (lipsa locurilor de muncă
și a industriilor) putem remarca faptul că, în urma creării
oportunităților de investiție, avantajele oraşului ar fi valorificate, obținându-se totodată noi locuri de muncă,
fapt care ar rezolva una din problemele de ordin socio
- economic pe care le are de înfruntat oraşul.
Referitor la domeniul sănătăţii în oraşul Seini există
un centru (sanitar) permanent, laborator substaţie
de ambulanţă şi personal medical, iar pentru probleme mai grave, distanţa mică faţă de Baia Mare constituie un avantaj pentru locuitorii oraşului.

Pe de altă parte, problemele majore ale oraşului în
domeniul dezvoltării economice sunt: lipsa locurilor
de muncă și lipsa industriei, dar şi lipsa firmelor şi
numărul mic de investitori.

În schimb, cu toate avantajele din domeniul sănătăţii
oraşului Seini, problemele sau lipsurile identificate
sunt cele care fac referire la dotarea şi amenajarea
cabinetelor, dar şi la lipsa personalului medical
specializat, sau la lipsa fondurilor.

La capitolul educaţie, în oraşul Seini există o infrastructură rezonabilă, şi există posibilitatea alegerii
Liceului Agricol ca variantă de studiu pentru elevi. Pe
lângă aceste avantaje principale, se observă că aici
este singurul oraş din judeţ care pregăteşte specialişti în agricultură şi există un număr suficient de
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profesori bine pregătiţi. De asemeni, aici există un

Viaţa culturală este încă vie prin revigorarea sa din

ciclu complet de învăţământ preuniversitar.

ultima vreme, în oraş existând spectacole şi evenimente, un cor de copii şi o Casă de cultură. De asemenea, tradiţiile de iarnă şi teatrul folcloric sunt încă
păstrate, tinerii sunt dinamici, iar locuitorii au început
să se implice din ce în ce mai mult.

Problemele din domeniul educaţiei în oraşul Seini
sunt: lipsa continuităţii profesorilor de a preda în
Seini, lipsa fondurilor, a materialelor didactice,
lipsa de interes a profesorilor pentru implicarea

Totuşi, o parte dintre respondenţi consideră anumite

copiilor în activităţile culturale, lipsa unei creşe,

elemente ale vieţii culturale probleme mai degrabă

precum şi locurile insuficiente în cazul grădiniţei

decât avantaje. Astfel, cele mai mari probleme identi-

cu program prelungit din Seini.

ficate în domeniul vieţii culturale din oraşul Seini sunt:
lipsa evenimentelor culturale, lipsa unui teatru, dar
şi de lipsa interesului faţă de cultură, acestora adăugându-li-se lipsa fondurilor şi finanţărilor, dar şi
lipsa de informare cu privire la fondurile europene.

Principalele probleme cu care se confruntă tinerii
din oraşul Seini sunt: lipsa locurilor de muncă, a spaţiilor pentru sport, a bazelor sportive moderne şi
a zonelor de agrement. De asemenea, inexistența
perspectivelor de viitor şi mentalitatea tinerilor
faţă de muncă (indiferenţă) constituie probleme ale
tinerilor din oraş.
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Problemele majore ale vârstnicilor din oraşul Seini
sunt cauzate de: lipsa banilor, lipsa unei case de
bătrâni şi neglijarea sănătăţii și faptul că aceștia nu
beneficiază decât de un singur venit - pensia. Totuşi, o
parte dintre respondenţi au sugerat faptul că vârstnicii
din oraş au o situaţie bună, şi nu au probleme.

Printre răspunsurile date la întrebările care descriu viMajoritatea locuitorilor oraşului, puşi în ipostaza de a

ziunea locuitorilor oraşului Seini pe termen lung (7

avea putere de decizie, au menţionat că ar moderni-

ani), se regăsesc preocupările lor legate de dezvolta-

za infrastructura şi ar atrage investitori şi fonduri

rea infrastructurii, realizarea de investiţii de con-

în Seini. În plus, ar face demersuri pentru a promova o

fort şi dezvoltarea economiei.

politică centrată pe copii, pe dezvoltarea acestora
prin activităţi sportive şi educative.
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În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor
cu locuitorii oraşului Seini, scot în evidență faptul că
rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în prezent oraşul (modernizarea infrastructurii,
revigorarea industriei şi specializarea tinerilor în acest
domeniu) pot contribui la valorificarea potenţialului
oraşului. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea potenţialului industrial şi agricol, prin atragerea unui număr mai mare de investitori sau fonduri
financiare, cu scopul de a dezvolta oraşul, 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 oraşului (crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia
fiind astfel motivaţi să nu părăsească oraşul şi să-şi întemeieze familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai
mare de creşe, grădiniţe, şcoli, cabinete medicale amenajate, crescând nivelul educaţional şi al sănătăţii locuitorilor oraşului. 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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Sculpturi în lemn
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Capitolul 3
PLANIFICAREA
DEZVOLTĂRII
STRATEGICE A
ORAŞULUI
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Pensiunea „Trei Pini”
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1. Viziune
În următorii 7 ani oraşul Seini va deveni un oraş modern
şi echilibrat, dezvoltat prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: agricultură – industrie – turism , oferind
locuitorilor săi o motivaţie puternică pentru a rămâne
în oraş, a întemeia familii şi a investi în oportunităţile locale. În acelaşi timp, oraşul Seini va atrage locuitorii din
zonele apropiate pentru a studia, a se stabili şi a investi
aici, devenind un exemplu de urmat în ceea ce priveşte
dezvoltarea durabilă pentru comunităţile din zonă.

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 oraşului şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale
1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi

2. Obiective

2.1. Obiective generale

}} Componenta ECONOMIE
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a oraşului prin valorificarea resurselor şi potenţialului
local

În urma realizării auditului teritorial al oraşului Seini, a

2.2. Stimularea iniţiativelor economice private

consultărilor publice întreprinse şi a concluziilor anali-

pentru dezvoltarea economică sustenabilă a

zei SWOT, considerăm că, în următorii şapte ani, corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020,
autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi
canalizeze energia şi resursele pentru atingerea următoarelor obiective generale:

oraşului
}} Componenta SOCIETATE
3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii seinene prin adoptarea de măsuri adapta-

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşu-

te specificului local

lui prin dezvoltarea infrastructurii publice efici-

3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii

ente şi prin creşterea calităţii mediului înconjură-

oraşului şi sprijinirea categoriilor defavorizate

tor. – componenta HABITAT.

sau cu risc de excluziune

2. Valorificarea potenţialului economic al oraşului 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. – componenta SOCIETATE
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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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3.1. Habitat
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3.2. ECONOMIE
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3.3. societate

100 134

Capitolul 3 / PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A ORAŞULUI
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI SEINI

101 134

Capitolul 3 / PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A ORAŞULUI
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI SEINI

4. Plan de acţiune Seini
4.1. Habitat
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Prelucrarea lemnului – produse finite
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4.2. Economie
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4.3. societate
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Surse documentare:
1. Planul Urbanistic General al Oraşului Seini
2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Seini
3. Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Seini, anul 2008
4. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Maramureş, reactualizare 2008
5. Prezentarea oraşului Seini, Primăria Seini
6. Fişe de informaţii completate de Primăria Seini
7. Interviuri cu persoanele cheie din comunitate
8. Chestionare aplicate elevilor din anii terminali în ciclul liceal din Seini
9. CD Lista Firme Profesional 2013, Borg Design SRL

Surse electronice:
1. www.insse.ro (Institutul Naţional de Statistică)
2. www.recensamantromania.ro (rezultatele recensămintelor populaţiei si locuinţelor din România)
3. http://www.rga2010.djsct.ro (rezultate definitive Recensământ General Agricol 2010)
4. www.turism.gov.ro (Autoritatea Naţională pentru Turism)
5. http://www.seini.ro (UAT Seini)
6. www.ghidulprimariilor.ro
7. www.cj.maramures.ro (Consiliul Judeţean Maramureş)
8. http://www.zmbm.ro (Zona Metropolitană Baia Mare)
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