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PLAN STRATEGIC
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JUDETUL MARAMURES

Strategia a fost completată cu propunerile IPP în direcţia cuprinderii unor măsuri
concrete de incluziunie socială a romilor în obiectivele de dezvoltare ale localităţii.
Principalele modificări au fost operate cu “track changes” în document şi pot fi
vizualizate cu altă culoare în corpul textului.
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Introducere

Prezenta documentatie reprezinta Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a
orasului Tautii Magheraus. Acest plan strategic a fost elaborat in mod participativ de
catre liderii comunitatii, membrii comunitatii, reprezentanti ai institutiilor publice
locale, Primarie, Consiliu Local, institutii de invatamant, sanatate, cu sprijinul
Agentiei Nationale de Dezvoltare a Zonelor Miniere, Consiliul Judetean si al
Prefecturii judetului Maramures si aprobat prin Hotararea Consiliului Local ,conform
metodologiei de elaborare planurile strategice de dezvoltare se reactualizeaza
semestrial sau anual dupa cerintele si prioritatile comunitatii.
Luand in considerare noul context privind Strategia mineritului in Romania si in
special zonele cu zacaminte nemetalifere s-a impus analizarea si reactualizarea
Strategiei de catre Comitetul de Dezvoltare Socio-Economic a orasului Tautii
Magheraus.
Pentru reactualizare membrii CDSE au reactualizat planul strategic de dezvoltare
socio-economica a orasului Tautii Magheraus conform Manualului de Operare pentru
programul de creare a capacitatii institutionale la nivel comunitar (dezvoltarea
capacitatii comunitatilor miniere).
De asemenea, Strategia urmăreşte să promoveze şi obiective de incluziune socială
a grupurilor vulnerabile – în rândul cărora minoritatea etnică a romilor ocupă cel mai
important loc din punct de vedere al numărului de persoane reprezentante, acesta
reprezintând, un obiectiv prioritar la nivelul Uniunii Europene, reafirmat cu prilejul
reuniunii europene la nivel înalt privind romii (8 – 9 aprilie 2010). Comisia Europeană
a comunicat un program pe termen mediu pentru rezolvarea celor mai mari probleme
de integrare a romilor în statele membre, stabilind ca priorităţi majore:
 Mobilizarea fondurilor structurale, inclusiv Fondul Social European, în
sprijinul incluziunii romilor;
 Luarea în considerare a problemelor romilor în toate domeniile politice
relevante la nivel naţional şi european, de la ocuparea forţei de muncă la
dezvoltarea urbană şi de la sănătatea publică la extinderea Uniunii Europene;
 Valorificarea potenţialului comunităţilor de romi de a susţine o creştere
incluzivă ca parte a strategiei Europa 2020.

In acest sens, prezenta Strategie reafirmă angajamentul Primăriei Oraşului Tăuţii
Magherăuş, judeţul Maramureş, de a face din actul de guvernare locală un model de
administraţie europeană, prin identificarea componentelor strategice de dezvoltare a
comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung, a oportunităţilor pe care autorităţile locale
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le pot fructifica pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare, precum şi a
instrumentelor care pot veni în sprijinul iniţiativelor de realizare a unor proiecte
concrete pentru comunitate. Toate aceste obiective au o dimensiunea incluzivă şi au în
vedere şi nevoile specifice identificate la nivelul comunităţii de romi din localitate.
La intalnirile care au avut loc s-a discutat raportul de activitate al APL pentru anul
precedent, au fost identificate si prioritizate problemele locale care trebuie incluse in
Strategia Reactualizata. Membrii CDSE au analizat strategia de Dezvoltare a judetului
Maramures, Planul National de Dezvoltare astfel incat Planul Strategic de Dezvoltare
Socio-Economica a orasului Tautii Magheraus sa fie integrat in planul de dezvoltare a
judetului Maramures. Parcurgand etapele de preplanificare si planificare CDSE a
reactualizat Planul Strategic de Dezvoltare dupa care l-a mediatizat transmitand
materialul elaborat catre institutii publice cum ar fi Consiliul Judetean, Prefectura,
ANDR, ANDZM.
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Profilul comunitatii orasului Tautii Magheraus
Date Generale
Scurt istoric
Date istorice despre existenta satului Tautii de Jos ca asezare omeneasca avem de la
inceputul secolului al XIII-lea. In monografia dr. Schonherr Gyula, publicata la
Budapesta in anul 1910 se relateaza ca in anul 1216 valea ce trece prin Tautii de Jos
purta numele de “Miszt”, denumire ce se pastreaza pana in zilele noastre. Tot in
aceasta lucrare se arata ca in urma miscarii lui Jan Hus din secolul al XV-lea, in urma
persecutiilor ce au avut loc, o parte din cei care au participat la miscare s-au refugiat
pe aceste locuri, unde s-au stabilit, intemeind asezarea “Toutfalu”, de la numele lor
“Toutok”. In anul 1490, pentru prima data in lucrarile existente, se vorbeste despre
acest “Toutfalu”. (sursa Primaria Orasului Tautii Magheraus, 2005).
Primul document scris despre localitatea Tautii Magheraus dateaza din 23
aprilie 1440. In acest an, familia Morocz din Moroczhida, in scrisoarea confirmata la
Mediesul Aurit ataseaza localitatea Tautii Magheraus de Jos (Alsototfalu) mosiei
aceleiasi familii din Seini si ii acorda privilegii cuvenite targusorilor. In partea de est a
comitatului Satu Mare, in secolul al XV-lea s-au format doua mosii mari, amandoua
apartinand familiei Morocz: mosia din Mediesul Aurit cu vechea cetate Jako si mosia
Szinyer cu cetatea Szinyer (Seini), care datorita asezarii ei, a devenit centrul mosiei.
(www.tautiimagheraus.ro/istoric)
Numele actual al localitatii “NISTRU” dateaza din perioada interbelica. Acest nume
provine din numele de “Miszbanya” sau “Misztbanya”. Prefixul “Misz” sau “Miszt”
este explicat ca provenind de la o ipotetica anteprenoare de mina de nationalitate
engleza (domnisoara - miss). Acest nume este prezent si in vechea denumire a uneia
dintre cele doua localitati medievale ce formeaza actualul oras Tautii Magheraus
(Misztmogyoros). Astfel ca originea prefixului numelui localitatii ar putea fi un
posibil nume propriu (Palfy, M. 1917).
Ca localitate, Nistru se dezvota incepand cu secolul al XVII – lea atunci cand
Krauft (Administratia Miniera de Stat austriaca) deschide mina situata amonte de
mina Nistru (fosta Domnisoara, apoi 11 Iunie), mina ce avea doua galerii de coasta ce
porneau divergent din acelaasi sector, Anton de Pauda Stollen, in versantul stang al
vaii Maria Erkundingung Erbstollen care deschidea filonul Mihai Nepomuk in
versantul drept al vaii Mintoasa. In aceasta zona in aval de gura celor doua galerii in
aval de capela ridicata in anul 1999 in memoria Sf. Ioan Nepomuk se vad si acum in
poiana urmele fundatiilor unor minuscule locuinte si pomi fructiferi salbaticiti pe locul
in care s-a aflat localitatea Nistru pana la primul razboi mondial (foto 2).
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Mina de stat austriaca “Ioan Nepomuk” a fost destul de extinsa. Un plan din data de 9
octombrie 1788, elaborat de Schemnitz, indica existenta unei galerii lungi de 250
“lachteri” (4 stanjeni). Pe un alt plan datat din anul 1790 sunt figurate trei puturi de la
galeria de baza de pe filonul Joannes Nepomuk; pentru ca un plan cu profil vertical
din 18 septembrie 1793 sa figureze trei orizonturi de exploatare pe filonul Nepomuk,
dintre care 4 sunt deschise din cele trei puturi miniere (date Arhivele Satatului Baia
Mare – cu sprijinul dl.geol. Istvan Dumitru presedinte Club “SpeoMontana” Baia
Sprie).
La inceputul sec. al XIX – lea mina de stat este abandonata si pana in anul 1948
mineritul din satul Nistru s-a derulat de catre societati miniere private. Mineritul se
dezvolta ulterior pe filonul Domnisoara (Societatea Miniera “Domnisoara” a fost
infiintata in anul 1843 asigurandu-se astfel continuitatea activitatii extractive si sursa
de existenta a localnicilor).
In timpul primului razboi mondial (1917) geologul Palfy Moric arata ca “nevoia
de cupru ceruta de razboi a dat nastere la Nistru unor exploatari de cupru de mici
dinesiuni dar foarte active”.
In prima jumatate a sec. al XIX – lea se extind lucrarile de exploatare miniere si
in alte sectoare din bazinul vaii Nistrului:
o spre Baita – zacamantul Carolina – Ethel (Mina Zglama – Iosif, proprietatea
familiei contilor Bethlem),
o in zona de confluenta valea Fetisoarei cu valea Mintoasa concesiunile
Laurentiu, Anna, Petru si Pavel, Anton inferior, Sf. Florian – denumita ulterior
Coroana de Aur)
o in zona minei Sofia in concesiunile Adolf, Stefan, Maria, Hilf.
Toate aceste concesiuni sunt redate de hartile redactate de Carl Gotimann
(1840, 1845, 1846) si Johan Nemes (1840), astfel ca vechea pozitie a localitatii Nistru
devine excentrica.
In anul 1922 lucrarile miniere se inchid pe valea Domnisoara (Mintoasa)
localnicii fiind nevoiti sa abandoneze satul pentru a putea supravietui, mutandu-se in
masa pe Valea Jiului la exploatarile de carbune.
Realuarea activitatii miniere la Nistru este facuta de catre societatea Phoenix in
anul 1930 cand localnicii revin din Valea Jiului. In acest moment incepe dezvoltarea
actualei vetre a localitatii, cea de la confluenta celor doua importante brate ale vaii
Nistru, unde se construieste o biserica Romano – Catolica (pe deal Fig. 4) si una
Greco – Catolica (Fig. 5) sfintita in 1936 de Episcopul Alexandru Rusu.
Societatea Phoenix dezvolta mineritul in ambele zone importante de la Nistru
(Domnisoara si Galeria Matei) si in anul 1937 construieste Flotatia Nistru in zona
sediului Exploatarii Miniere Nistru – actual Centrul de Afaceri Nistru. In anul 1937 la
mina Matei a Societatii SAR Phoenix lucrau 43 muncitori care extrageau 576 t
minereu din care se extrag 3,36 Kg Aur, 34,257 Kg Argint, 25,874 t Plumb, 64,26 t
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Zinc. Dupa anul 1941 se deschide galeria de baza a minei Sofia construindu-se si
locuintele tip baraca de la gura viitoarei Mine 9 Mai.
Radu V.M. Merutiu (1936) arata ca Nistru Handal era o colonie de muncitori
avand 75 de locuinte in care locuiau 449 de romani uniti (Greco – Catolici) si 46 de
romani Catolici. Acesti locuitori “nu slujesc la proprietarii de mosi, nici la stat ci
traiesc din lucrarile in legatura cu minele”. Recensamantul din 29 decembrie 1930
mentioneza prezenta la Nistru a 307 locuitori 68 de case si a 4 intreprinderi comerciale
si industriale.
Incepand cu anul 1948 (iunie), odata cu procesul de nationalizare, zacamantul
de minereuri din zona Nistru trece in patrimoniul statului fiind exploatat in continuare
in forma de organizare potrivit principiilor socialiste, ca proprietate de stat. In 1949
flotatia Baita a trecut la flotatia Nistru ca urmare a comsarii procesului de productie,
devenit o flotatie axata pe valorificarea cuprului din minereul extras.
Dupa 1950 cand activitatea in zone incepe se devina intensa ca urmare a
descoperirilor de noi zacaminte de catre Serviciul Geologic de Stat ceea ce a dus la
trecerea exploatarii la nivel industrial a zacamintelor din zona Nistru si implicit la
atragerea de forta de munca din alte zone ale bazinului minier Baia Mare si din
intreaga tara.
In perioada 1950 – 1954 in cadrul E.M. Nistru, mai exact sectorul Minier “9
Mai” s-a lucrat cu detinutii politici. Acest fapt a fost posibil dupa anul 1949 pana in
anul 1960 cand toate minele aurifere importante au trecut in subordinea M.A.I.
(Ministerul Afacerilor Interne) (Balanescu, S. et al. 2002). In aceasta perioada in jurul
incintei sectorului “9 Mai” s-au construit locuinte pentru detinutii politici implicati in
activitatea extractiva. Aceasta zona actual constituie zona Coloniei 9 Mai aflata la
aproximativ 1,5 Km de centrul Satului Nistru si este populata cu localnici,
transformandu-se in locuinte sociale (Inf. verbale Potra Andrei sprijin Club
SpeoMontana dl. Istavn Dumitru).
Flotatia Nistru si-a incetat activitatea in jurul anilor ‘60 cand procesarea
minereului s-a transferat la Flotatia Sasar (U.P. Sasar), sediul flotatiei si icinta acesteia
fiind transformat in Sediul Central al E.M. Nistru (actuala cladire a Centrului de
Afaceri Nistru, Fig. 7) care avea in subordine doua sectoare miniere: Sectorul “9 Mai”
si Sectorul “11 Iunie”.
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Capitolul I. Asezarea geografica si cadrul natural
Oraşul Tãuţii Mãgherauş este situat în partea de nord-vest a judeţului
Maramureş, la 10 km de municipiul reşedinţã de judeţ Baia Mare, la poalele de sud ale
masivului Gutai si Oas şi este strãbãtutã de drumul european 58. Orasul are în
componentã 7 localitãţi, dupã cum urmeazã: Tãuţii-Mãgherãuş - reşedinţa orasului,
Bãiţa, Nistru, Bozânta Mare, Buşag, Merişor şi Ulmoasa.

Vecinii orasului sunt:
V- comuna Cicarlau;
E- municipiul Baia Mare;
S-Raul Somes; Lapus;
Comuna Recea; N- Muntii
Gutai
Suprafaţa unitãţii administrativ-teritoriale este de 12.564 ha din care 1.711
ha este teren agricol, 826 ha pãşuni, diferenţa fiind ocupatã de vegetaţie forestierã.
Relieful
Pe teritoriul orasului se intalnesc forme de relief felurite: lunci, dealuri, vai,
munti. Orasul este strajuit in partea de nord de versantii sud-estici si sudvestici ai masivului Gutai. Muntii Pietroasa Mica strajuiesc in partea de nord,
satul Baita. Din acesti munti izvoraste valea care poarta numele satului Baita si
valea care strabate satul Nistru si ii poarta numele. Aceste vai strabat orasul si se
revarsa in raul Somes.
Relieful zonei Nistru se compune din produse ale eruptiilor vulcanice neogene,
incadrate in Muntii Gutâi ridicandu-se brusc deasupra depresiunii Baia Mare, pe care
o domina cu peste 1000 m. Ei se intind pe o suprafata mare de peste 40 km, intre
Somes si Tisa. Aceasta zona nu este traversata de nici un drum in afara celui din pasul
Huta care face legatura cu Muntii Oas.
Culmea principala are directia NV – SE, dupa care relieful scade in altitudine de la est
spre vest,ajungand la sub 800 m. Apele au fragmentat relieful in culmi paralele,
cu spinari netede, orientate nord-sud si folosite ca drumuri de “care”. Inaltimile
lor scad de la est spre vest, ajungând deasupra câmpiei de vest la 400 m
altitudine. Astfel, cumpana apelor care separa vaile tributare Somesului (in culoarul
Somesului) scad in inaltime de la 850 m la 652 m, pastrând multi martori de eroziune.
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Culmile de pe clina sud – estica a munceilor situate intre Cicarlau si Nistru
scad in altitudine de la nord spre sud. Culmea care formeaza cumpana apelor sau
interfluviul dintre valea Nistru si valea Cicârlau se mentine la inaltimile cele mai mari
si are o lungime de 9.5 km. Inaltimile scad de la 850 m la 300 m altitudine deasupra
piemontului constituit din bolovanisuri, pietrisuri andezitice si materiale coluviale si
implicit cele ale luncii Somesului.
Geomorfologic, pe dreapta Somesului s-a format o lunca prin acumulare
fluviatila la viituri exceptionale si stagnari locale de ape. La ploi torentiale sunt aduse
acumulari de catre vaile si torentii de pe clina sud – estica a munceilor. Lunca este
uniforma din punct de vedere morfologic si se caracterizeaza prin succesiunea,
asocierea si suprapunerea de forme fluviatile si cu frecvente cursuri parasite.
Campia aluviala este de varsta holocena, de divagare si subsidenta cu aspect de
albie majora, cudepozite fluviatile – de pietrisuri, nisipuri si argile. Contactul luncii cu
versantul muntos se realizeaza prin intermediul unui fost piemont, format din
bolovanisuri si pietrisuri andezitice. Piemontul a fost distrus si functioneaza sub forma
unui glacies (|prispa” situata la contactul unui versant, format din materiale poluviale
si coluviale cu pante usor inclinate si puternic fragmentate de vaile si torentii ce
coboara de pe clina munceilor).
Pentru eruptivul neogen sunt caracteristice formele de relief specifice vulcanilor
cu eruptii mixte, inaltimile lor variind de la 300 m, la iesirea vailor din zona inalta
pana la 850 m pe cumpana de ape.
Partea superioara a zonei inalte este atacata de catre agentii externi. Modul in
care actioneaza precum si intensitatea pe care o manifesta fiecare dintre agentii
modelatori sunt deosebite, datorita pe de o parte rezistentei diferite a rocilor si pe de
alta parte a climatului sub care actioneaza. Procesele naturale de modelare a reliefului
se realizeaza prin dezagregarea si alterarea rocilor, rezultand diferite forme de
depuneri .
Relieful zonei Nistru se compune din: conuri, cratere, platouri de lave si
aglomerate vulvcanice – produse ale eruptiilor vulcanice neogene, ce apartin ramei
vestica a Carpatilor Orientali, care inglobeaza cel mai lung lant vulcanic din Europa.
Acesta se incadreaza Muntilor Ignis ce se intind intre valea Sasarului si pasul Huta
(587 m) ridicandu-se brusc deasupra depresiunii Baia Mare, pe care o domina cu peste
1000 m.
Grupa Ignis nu este inalta, dar este cea mai masiva din grupa nordica a
orogenului vulcanic maramuresan, format dintr-o ingramadire de lave si aglomerate
vulcanice, in care domina andezitele bazaltoide. Ele se intind pe o suprafata mare de
peste 40 km intre Ilba pe Somes si Sarasau pe Tisa. Aceasta zone nu este traversata de
nici un drum in afara celui din pasul Huta care face legatura cu Muntii Oas.
Apropierea nivelului de baza local (950 m) pentru valea Nistrului au facut
posibila adancirea apelor pe mai multe sute de metrii (peste 300 m) creand vai inguste
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in andezitele bazaltoide. In unele locuri prin degajarea andezitelor s-a ajuns pana la
roca sedimentara pe vaile Jidovia, si 11 Iunie cu afluentii sai.
Partea superioara a zonei inalte este atacata de catre agentii externi. Modul in
care actioneaza precum si intensitatea pe care o manifesta fiecare dintre agentii
modelatori sunt deosebite, datorita pe de o parte rezistentei diferite a rocilor si pe de
alta parte a climatului sub care actioneaza. In climatul temperat agentii externi
modelatori sunt: dezagregarea prin inghet – dezghet (fenomenul de gelifractie) si
alterarea.
In acest proces de dezagregare a rocilor sub actiune repetata a inghetului si
dezghetului, un rol important ii revine apei prin: infiltrarea in crapaturile si in fisurile
cele mai fine ale rocilor sai chiar in porii acestora, intrucat la 40C apa are volumul cel
mai redus. Magmele andezitelor bazaltoide se consolideaza si se racesc in interiorul
scoartei terestre dand forme de zacamat de tip coloane (ca cea din zona “Piatra
Handal”). Lavele ajunse la suprafata dau eruptii pulsative si curg pe distante mari,
acestea se desfac in placi sau dale pe suprafetele dintre doua pulsatii a camerei
magmatice. Planele de separatie a coloanelor bazaltice si planurile de desfacere a
placilor reprezinta directii de minima rezistenta in procesul de infiltrare a apei. O
particularitate a apei este acea ca ea ingheata sub 00C din afara spre interior (de sus in
jos) lasand posibilitatea de a se dilata; isi mareste volumul de la 1 cm3 la 1.1 cm3.
Presiunea cu care apasa apa la inghet asupra peretilor crapaturilor in care s-a
infiltrat este de 2040 kg/cm2 . repetarea fenomenului, in anotimpurile de tranzitie,
primavara toamna duce la largirea treptata a fisurilor, transformandu-le in crapaturi
din ce in ce mai mari sporind astfel progresiv cantitatea de apa patrunsa si, prin
urmare, puterea acesteia.
Teoretic rocile magmatice, metamorfice, si o parte din rocile sedimentare sunt
impermeabile. In realitate toate aceste roci aflate sub patura de sol, prezinta diaclaze,
fisuri si carpaturi formate prin: racire la rocile magmatice, planuri de sistuozitate la
rocile metamorfice, planurile de sedimentare la rocile sedimentare – toate acestea fiind
cai de acces pentru apa pana la adancimi de mai multi de zeci de metri.
Dezgregarea prin actiunea vietuitoarelor este extrem de mare pana la catva zeci
de metri. Acesta este domeniul in care actiunea biosferei asupra litosferei se exercita
la ,aximum mai ales sub forma de alterare, adica de transformare chimica a materiei
minerale si de concentrare a elementelor necesare nutritiei plantelor. Fenomenul cel
mai raspandit este cel de faramitare a rocilor aflate imediat sub sol. Radacinile adanci
ale plantelor ierboase dar mai ales a celor lemnoase prin marea lor putere de
patrundere asociata cu actiunea chimica de dizolvare si cu presiunea pe care radacinile
arborilor o exercita asupra peretilor crapaturilor lor este de 30 – 50 kg/cm3. Supuse la
asemenea presiuni si rocile cele mai tari se fisureaza. Adancimea pana la care patrund
radacinile de arbori este in zona in medie de 5 – 10 m.
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Elemente climatologice
Din punct de vedere climatic, orasul Tautii-Magheraus are un climat bland,
lantul muntos al Carpatilor apara depresiunea de influenta a maselor de aer reci
dinspre N.E. Temperatura medie anuala este de 9,40C. Cea mai scazuta medie anuala
de 7,90 C a fost inregistrata in 1933, iar cea mai ridicata, in 1872 de 11,40 C. Zona
Nistru, amplasata in partea de nord vest a tarii la contactul dintre Campia de vest,
Carpatii Orientali si despresiunea Oas la nord est, se incadreaza in sectorul de clima
continental moderata supusa permanent influentei adecventei maselor de aer vestice
de natura oceanica, ale caror caracteristici se reflecta in evolutia tuturor elementelor
climatice. Dupa clasificarea lui Koppen in tipul C = fbx, adica clima temperat
moderata; f = precipitatii suficiente tot timpul anului, b= temperatura medie a lunii
celei mai calde 220C, dar cel putin timp de 4 luni peste 100C. x = maxima
pluviometrica in a doua jumatate a lunii mai si prima jumatate a lunii iunie.
Circulatia vestica are o frecventa de 45%. La adapostul muntilor Maramuresului
si Rodnei cu inaltimi de 1700 – 2000 m si apoi a muntilor vulcanici cu inaltimi de
peste 1250 – 1443 m, care formeaza un paravan in calea maselor de aer (rece) nordic
si estic, zona Nistru beneficiaza de un climat de adapost care atenueaza asprimea iernii
si caldura verii.
Tempertura medie anuala este de 90C (in zona de lunca) si de 80C in zona
inalta; temperatura lunii ianuarie este - 30C in zona joasa si de - 40C in zona inalta;
temperatura lunii aprilie este de 100C in zona de lunca, de 90C pe rama munceilor si de
80C in zona inalta 500 – 850 m; temperatura lunii iulie este de 200C in zona de lunca
si, la contactul cu rama munceilor de 180C, 210C deasupra ramei muntoase, iar pe
inaltimi este mai mare de 160C; temperatura medie a lunii octombrie este de 90C in
lunca si la contactul cu rama muntoasa si de 80C in zona de la 300 – 850 m altitudine.
Amplitudinea termica medie anuala este de 220C in zona de 210C intre cotele 300 –
500 m si de 200C la peste 500 m altitudine.
Luna in care se atinge temperatura maxima este august; luna producerii
temperaturilor minime este ianuarie.
Cercetarile arata ca incalzirile din luna februarie exercita influente directe
asupra avansului fazelor fenologice in sezonul de vegetatie. De aceea fazele
fenologice de primavara sau vara au fost determinate pe baza insumarii temperaturilor
incepand cu data de 1 februarie atat pentru plantele care se seamana toamna cat si
pentru plantele multianuale. Intre observatiile directe si datele rezultate din calcule nu
sunt diferente semnificative (> + 2 zile). Pe baza acestor calcule s-a putut delimita
unitati teritoriale relativ omogene din punct de vedere al momentului de producere a
aceleasi fenofaze, care decaleaza in timp, in raport cu zonalitatea conditiilor climatice.
Astfel, zona joasa si versantii aflati seasupra luncii vaii Nistrului pana la 500 m
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altitudine, se incadreaza in unitatea a III-a fenologice, considerata unitatea fonologica
mai putin timpurie.
Din punct de vedere climatic se pot deoasebi doua topoclimate:
Topoclimat de vale – etaj climatic de campie pana la 200 m altitudine de la cantonul
silvic pana la bifurcatia spre drumul ce urca la Lac, care se incadreaza in sectorul de
clima continental moderat, unde temperatura medie anuala este de 10 - 110C.
temperatura medie a lunii cele mai reci este in luna februarie > -20C, iar temperatura
medie a lunii celei mai calde in august > 210C, amplitudinea medie anuala > 230C.
Numarul zilelor tropicale (cu temperaturi mai mari de 300C) este mai mare de 30 zile.
In dinamica atmosferica domina masele de aer vestice, datorita lor precipitatiile sunt
abundente si cresc odata cu inaltimea. precipitatiile medii anuale sunt de 550 – 600
mm cu doua maxime de precipitatii in mai – iunie si octombrie. Durata medie a
intervalului annual fara inghet este in lunca Somesului de 160 – 180 zile, prima zi de
inghet 21 octombrie, ultima zi cu inghet 21 aprilie, prima zi cu bruma 11 octombrie,
ultima zi cu bruma 21 aprilie, zilele cu strat de zapada sunt aproximativ 40 – 50 zile.
Sunt prezente vanturile locale de munte – vale (brizele de munte) cand ziua aerul se
deplaseaza in lungul vailor si pe versanti sub forma unui flux ascendent dinspre
regiunile joase spre cele inalte, iar seara in sens opus, sub forma unui flux de aer
descendent. Umiditatea relativa in iulie < 64%, iar numarul de zile senine este mai
mare de 60 zile.
Topoclimatul de dealuri si podisuri (200 - 900 m) – identificat de la intrarea in sat
pana la izvorul vaii Nistru, caracterizat prin: temperatura medie anuala cuprinsa intre
7 - 90C ; temperatura medie a lunii celei mai reci – februarie – mai mica de - 20C;
temperatura medie a lunii celei mai calde – iulie – august – este de 19 - 200C;
amplitudinea medie anuala este 21 - 220C, numarul zilelor tropicale este de 10 – 20
zile. Precipitatiile medii anuale sunt de 700 – 800 mm, zilele cu strat de zapada sunt
mai putine de 75 aile, umiditatea realtiva este de 72%, zile senine mai mult de 50 zile.
Durata medie a uintervalului anual fara inghet este de 160 – 120 zilein rama munceilor
si de 80 la peste 120 zile in zona inalta. Prima zi cu inghet este 11 octombrie, ultima zi
de inghet este 1 mai, prima zi cu bruma 1 octombrie in rama munceilor si la 21
septembrie in zona inalta. Ultima zi cu bruma este 21 aprilie in rama munceilor si 1
mai in zona inalta.
Reteaua hidrografica
Raurile ce se gasesc pe raza localitatii sunt Somes si Lapus. De asemenea la
Nistru exista un lac artificial. Zonele de agrement sunt Lacul Nistru, Apa Sarata si
Piatra Tisei pentru care intentiile administratiei publice locale este sa o obtina statutul
de arie protejata a zonelor de biodiversitate si patrimoniu industrial minier.
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Vegetatia si rezervatii naturale
Formele de relief si temperatura face ca in zona sa se gaseasca vegetatie
specifica câmpiei, dealului si muntelui, care motiveaza si animalele si celelalte
forme de viata caracteristice acestui ambiant natural.
Vegetatia si fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii în functie de
altitudine, unele având caracter endemic muntilor Rodnei. Speciile de animale
sunt bine reprezentate, prezentând o mare varietate în functie de altitudine: în zona
alpina intâlnim capra neagra,
marmota, acvila de stânca, în jnepenis, cocosul de mesteacan, iar în padurile de
conifere si
rasinoase, râsul, cocosul de munte, ursul brun, cerbul carpatin si altele.
În zona au fost inventariate speciile de flora si fauna: 258 specii de
flora (7 specii din încrengatura Briophyta, 18 specii din încrengatura
Pteridophyta, 11 specii din încrengatura Gymnospermatophyta, si 222 specii din
încrengatura Angiospermatophyta); 354 specii de fauna (40 specii din clasa
Pisces, 14 din clasa Amphibia, 11 din clasa Reptilia, 230 specii din clasa Aves si
59 specii din clasa Mammalia). De asemenea au fost identificate: - 189 de
specii de flora si fauna de interes comunitar (15 specii de flora, 6 specii de pesti,
13 specii de amfibieni, 8 specii de reptile, 120 specii de pasari, 24 specii de
mamifere si 3 specii de nevertebrate), 68 de specii de interes national (4 specii de
flora, 3 specii de pesti, 4 specii deamfibieni, 2 specii de reptile, 40 specii de pasari,
si 15 specii de mamifere).
Specific zonei este prezenta unor specii de plante termofile cum ar fi castanul
comestibil.
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Capitolul II. Potential Socio-Uman

2.1. Situatia socio-domografica a orasului Tautii-Magheraus
Comunitatea este afectată de problemele restructurării sectorului minier.În
urma centralizării datelor provizorii a Comisiei Locale de recensământ din anul
2002, a rezultat că există un număr de 2392 locuinţe, marea majoritate sunt
proprietate particulară. Compartimentul de asistenţă socială locală, a constatat un
necesar de 150 locuinţe sociale destinate în special familiilor de romi care locuiesc în
această zonă, acesta fiind obiectivul proiectului în derulare din localitatea Nistru. În
prezent romii şi-au amenajat locuinţe în incinta unor foste clădiri dezafectate ale
Ministerului Industriilor, însă majoritatea sunt improprii pentru locuit, nu sunt
racordate la reţelele de utilităţi, nu au fose septice şi nici grupuri sanitare.

Populaţia totală:
Populaţie bărbaţi:
Populaţie femei:
din care:
Copii:
Pensionari: 896
Populaţie de etnie romă:

6713
3261
3452

Persoane plecate la muncă în străinătate:

93

1908
500

Listă cartiere aparţinătoare
Tautii Magheraus

2232 locuitori

Baita

1805 locuitori

Nistru

1089 locuitori (populaţie majoritar romă)

Bozanta Mare

592 locuitori

Merisor

252 locuitori

Ulmoasa

199 locuitori
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2.2. Educatia
In oraşul Tăuţii Măgherăuş, există toate ciclurile preuniversitare: primar,
general şi liceu. Pe teritoriul localităţii funcţionează 7 şcoli generale şi 10
grădiniţe de copii, în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, 6 cămine
culturale, o bibliotecă comunală care are 356 cititori cu vârste cuprinse între 8 şi
60 de ani şi un număr de 10.000 de volume.În cele 7 şcoli (4 cu clasele I-VIII şi 3
cu clasele I-IV) şi cele 10 grădiniţe sunt cuprinşi 652 elevi şi 253 preşcolari. Ei
sunt pregătiţi de 66 cadre didactice, şi anume 14 educatoare, 19 învăţători, 33
profesori. Marea majoritate a cadrelor didactice au gradul didactic I şi sunt titulare
în şcolile comunei.Procesul de învăţămant se desfăşoară în 40 săli de clasă şi
cabinete sau laboratoare şi 14 săli de activitate pentru preşcolari.
Lista scolilor
Scoala cu clasele I-VIII Tautii-Magheraus
Profesori ; 24
Elevi: 240
Adresă: Vis_a_vis de muzeul satului Tăuţii Magheraus
Şcoala cu cls I-VIII Băita - Şcoală Gimnazială
Profesori: 17
Elevi: 101
Adresă: în centrul cartierului Băita
Şcoală cu cls I-VIII Nistru - Şcoală Gimnazială
Profesori: 14
Elevi: 124
Adresă: Nistru
Şcoala cu clasele I- IV Bozanta Mare - Şcoală Primară
Profesori: 2
Elevi: 36
Adresă: Bozanta Mare
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Şcoala cu clasele I-IV Merişor - Şcoală Primară
Profesori: 1
Elevi: 9
Adresă: Merisor
Şcoala cu clasele I-IV Ulmoasa - Şcoală Primară
Profesori: 1
Elevi: 10
Adresă: Ulmoasa
În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, în cartierul Nistru unde este
concentrată majoritatea populaţiei de etnie romă există 2 grădiniţe cu program normal,
însă una dintre acestea este nefuncţională datorită unor probleme semnalate de
Inspectoratul Judeţean.

2.3. Cultura si Odihna

Pe plan cultural amintim faptul ca Muzeul Judetean de istorie, intretine
in localitatea Baita, Casa memoriala a poetului erou Ion Siugariu. Pentru
supraveghere si buna organizare a activitatii de vizitare a casei memoriale,
exista angajata o persoana din localitate disponibila in permanenta pentru cei
care ar dori sa viziteze acest muzeu. In localitatea Tautii Magheraus se
gaseste muzeul Kiss Miklos muzeu care gazduieste o parte din munca
renumitului
tipograf
Kiss
Miklos. Componenta din punct de vedere religios face ca pe teritoriul
administrativ teritorial sa avem 8 biserici de rit ortodox in care se oficiaza si
slujbele credinciosilor greco-catolici, 3 biserici romano-catolice si o biserica
reformata. Toate lacasurile de cult sunt monumente istorice. La acestea se
adauga Casa parohiala reformata veche, sec. XIII si Scoala romaneasca, sec.
XIX. Pentru informarea populatiei s-a infiintat ziarul local “Ion Siugariu
“, ziar care se distribuie gratuit. Cheltuielile de redactare sunt suportate de
catre fundatia Waldburg cu sediul in Baita, al carui presedinte este d-l Vascul
Viorel.
In comunitate activitatile traditionale si culturale sunt prezentate in calendarul de mai
jos:
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Luna ianuarie – Boboteaza-Tiralexa:
• anuntarea de catre un cor a sosirii preotului cu crucea pentru sfantirea
gospodariei;
• inchiderea oficiala a postului, sarbatorita prin cantece si dansuri;
• inceputul primei perioade a nuntilor, se fac aranjamente legate de casatorie
intre parintii mirilor, se cauta si se invita nasii;
• este o perioada de odihna si petreceri pana la sosirea sezonului de munca.
Luna Mai – Pasti, prima mare sarbatoare religioasa a anului:
• precedata de post si de curatirea gospodariilor;
• marcata in mod traditional de manifestari ale simplitatii si curateniei spirituale
(traditional in cosul pascal borsenii puneau doar pasca, oua, sare si vin).
Luna Iunie – Ispas – Inaltarea lui Isus la cer:
• legate de Pasti, continua sarbatorile pascale cu vizite intre rude sau prieteni;
• acum se fac masuratorile de lapte in munte si se stabileste cantitatea de branza
ce revine fiecarui gospodar;
Rusaliile – sarbatoare legata de Pasti care se manifesta prin mese mai putin
bogate dar la care nu lipsesc ouale rosii, au loc aranjamente intre familiile caresi lucreaza impreuna pamantul, mai ales pasunile si fanatele. .
24 Iunie – Noptile de Sanzaiene:
• baietii manuiesc pe dealuri torte de lemn imbibate cu rasina de brad si straga in
grupuri calitatile si defectele fetelor din zona;
• fetele se imbaieaza in apele curgatoare de munte si asteapta emotionate
oficializarea calitatilor sau defectelor.
Luna Iulie – 20 iulie, sarbatoarea Sf. Ilie:
• inceperea oficiala a sezonului de coasa;
• sarbatorirea Sf. Proroc Ilie pelerinaj la manastiri din zona si din Bucovina care
sunt strans legate de descalecatul voievodului maramuresean Bogdan.
Luna august – 6 august Schimbarea la Fata:
• pasunea isi pierde mirosul, dispar florile;
• marcheaza pregatirea de toamna a turmelor pe munte, a gospodariei si a tinutei
individuale.
15 August – SF. Marie Mare:
• perelinaj la manastiri;
• reculegere si odihna dupa un sezon de munca intensiv.
29 August – Taierea capului lui Ioan Botezatorul:
• coborarea oilor sterpe si a berbecilor din munte;
• se aleg jurincile si se separa de vacile cu lapte.
Luna septembrie – 8 septembrie Sf. Marie mica:
• sarbatoare a ortodocsilor de rit vechi;
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• finalizarea coborarii animelelor sterpe de la pasunatul in munte;
• inceperea sezonului de coasa la otava si strangerea cartofilor.
Luna octombrie-noiembrie Sf. Dumitru (sinedru):
• tocmeala platii slugilor (pentru pastori si lucrari agricole se face socoteala si
plata);
• se judeca conflictele – judecata traditionala de catre obste;
Noiembrie – Ziua Mortilor :
• comemorarea disparutilor/stramosilor ;
• intretinerea cimitirelor ;
• intrarea in iarna-repaus agricol.
Luna Decembrie
• Sarbatori: 6 decembrie Sf. Nicolae, 25 Decembrie Nasterea Domnului –
Craciunul;
• Terminarea postului;
• Casele sunt pregatite pentru primirea oaspetilor;
• Colindele traditionale;
• Se strang relatiile familiare si comunitare;
• Se iau hotarari pentru noi aranjamente privind casatorirea tinerilor;
• Se fac aranjamentele pentru sarbatorirea noului an.
2.4. Turism
Punctul turistic Lac Nistru cuprinzand un lac cu un luciu de apă de 3,5 ha o cabană
aparţinand de Aurum Baia Mare, o cabană şi căsuţe aparţinand de S.C.Faimar S.A..
Acestea conferă posibilitatea de servire a mesei şi cazare, cat si loc de campare. Exista
un teren de sport (fosta halda de steril din zona scoala Nistru) care nu este amenajat
corespunzator.
Traseele turistice amenajate din zona Nistru sunt:
- Lacul Nistru – Poiana Baitenilor – Baita (marcaj punct albastru)
- Nistru – sub vf. Galbena – Poiana Baitenilor – Vf Pietrarului – Baita (marcaj cruce
rosie)
- Nistru – Vl. Mintoasa – Dl. Comorii – Piatra Tisei – Cabana (marcaj punct
albastru)
Valorificarea potentialului eco-turistic al zonei este un obiectiv prioritar al acestui
document.
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2.5. Ocrotirea sanatatii
În orasul Tautii Magheraus, funcţionează 4 cabinete medic de familie, în
localităţile: Tăuţii Măgherăş – 2, Băiţa – 1 şi Nistru- 1, unde îşi desfăşoară activitatea
4 medici, un cabinet stomatogie in localitatea Tautii Magheraus, care asigură asistenţa
medicală, educaţia igienico-sanitară pentru prevenirea bolilor, locuitorilor orasului.
Bolile care predomină în oras sunt: cardiovasculare, sindrom nervotic,
hipertensiune arteriala, diabet zaharat, angine pectorale si altele.
Infrastructura este deficitară în ceea ce priveşte recuperarea persoanelor cu
handicap.
2.6.

Asistenta sociala

Începând cu anul 2002 s-au întocmit 147 dosare de ajutor social pentru
persoanele singure şi familii care beneficiază de ajutor social conform Legii 416/2001,
din care, la ora actuală sunt în plată doar un numar de 17 dosare.
S-au acordat ajutoare de urgenţă familiilor, persoanelor singure, care s-au aflat
în situaţii de dificultate sau necesitate datorită incendiilor şi calamităţilor naturale,
starii de sanatate, precum şi familiilor fără venituri
Copii care au fost abandonaţi sau provin din familii dezorganizate sunt in
numar de 11, acestia se afla în centre de plasament subordonate de D.J.P.D.C.
Maramureş dintre care 8 sunt în CTF şi 3 frecventeaza scoala intr-o institutie de
invatamant special.Toţi aceşti copii au nevoie de o pregătire specială, de un program
special de recuperare şi integrare în societate.
In orasul Tautii Magheraus sunt in plasament familial 9 minori conform
Ordonantei 26/1997 si in asistenta maternala un numar de 7 minori la 4 familii.
În orasul Tăuţii Măgherăuş se acordă protecţie socială la 36 de persoane cu
handicap grad I, din care 17 beneficiaza de seviciile unui asistent personal angajat de
Consiliul Local Tautii Magheraus, iar 19 primesc de la primarie indemnizatia
cuvenita persoanelor cu handicap grav. Aceşti asistenţi personali acordă ajutor pentru
8 copii şi 9 adulţi, din care 2 copii nevăzători, un adult nevăzător, restul fiind pentru
persoane cu invaliditate.
Persoane cu handicap de gradul II, care beneficiază în conformitate cu
prevederile legale de scutire impozit, abonament telefon, transport sunt în număr de
83.
Cheltuielile efectuate pentru îngrijirea acestor persoane cu handicap sunt
suportate de la bugetul local.
Orasul Tautii Magheraus are un număr de 1543 pensionari care îşi ridică
drepturile de la oficiile poştale sau de la sucursalele C.E.C. din Baia Mare.
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Deleted: .

Pensia medie lunară este de 300 lei. Un număr de 183 de persoane beneficiază
de pensie C.A.P. cu valoarea medie lunară de 200 lei.
Pensionarii au beneficiat în anul curent de 96 bilete pentru tratament balnear şi
de odihnă prin asigurările sociale de stat, majoritatea în staţiunea Ocna Şugatag,
Sângeorz Băi, Vatra Dornei.

2.7.

Calitatea generala a vietii

Calitatea generala a vietii este determinata de evolutia descendeta a
standardului de viata, ale veniturilor si consumului populatiei, al ocuparii fortei de
munca, al somajului.
Orasul Tautii-Magheraus a fost din punct de vedere economic o localitate
monoindustriala, axata pe extractia minereului. Datorita restructurarilor masive ale
personalului din minerit incepand cu anul 1997 rata somajului a crescut foarte mult,
ajungandu-se pana la o rata de 45%. Aceasta clasa a somerilor este caracterizata de
situatia materiala foarte proasta si prin urmare nivelul de trai se situeaza aproape de
limita de subzistenta: situatie materiala precara, stare de sanatate critica. Locuintele
din zona miniera sunt saracacioase, au avut loc debransari de la sistemul de alimentare
cu energie termica, de fapt acest sistem nu mai este functional.
Localitatea Tautii Magheraus se confrunta cu o lipsa de locuri de munca al
carei efect se resimte de ani de zile in economia locala si care influenteaza in mod
negativ calitatea vietii acestor locuitori.
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Capitolul III. Economia Locala
3.1. Potentialul de afaceri
Ca activitate economica specifica zonei se poate evidentia
mineritul care in acest moment este restructurat minele fiind inchise in
totalitate intervenind o larga problematica sociala referitoare la
incluziunea in campu muncii a fostilor mineri. O alta activitate specifica
zonei este prelucrarea lemnului, realizandu-se o intensa exploatare a
padurilor mai ales in zona Baita – Nistru.
Mediul Economic
Informaţii despre agenţii economici din zona
Forma de capital
Specificaţie
Capital privat
Industrie
20
Agricultura
6
Comerţ
59
Construcţii
7
Transport
20
Turism
1
Alte activităţi
25
TOTAL
138
Cifra de afaceri
Agenţi economici

Persoane fizice
autorizate
Asociaţii familiare
SRL
Cooperative
meşteşugăreşti
SA

Capital de stat
1
1

Capital mixt
-

CIFRA DE AFACERI ANUALĂ [RON]
2005/2006
<0.1 mil. lei
Anexat tabel

0.1 – 1
Anexat tabel

Peste 1 mil.
Anexat tabel

Anexat tabel
90/87

Anexat tabel
34/37

Anexat tabel
4/7

-

-

5/5

2/2

-
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SN
Alţi agenţi economici
1/1 ( Aeroportul)
TOTAL
95/92
36/39
5/8
Prin agenţi economici din zonă se înţeleg agenţii economici având sediul declarat in
localitatea respectivă precum si agenţi economici care au filiale de lucru si care
plătesc taxe si impozite la bugetul local
a. Informaţii despre mediul financiar bancar
Instituţii financiar
bancare
Bănci
Instituţii de Microcreditare
Cooperative de credit
CAR
Fonduri de garantare
Societăţi de asigurare
Alte instituţii financiare
TOTAL
Unităţi:
Spitale
Policlinici
Dispensare
TOTAL

Cu capital
privat
1
1

Cu capital de stat

Cu capital mixt

-

-

a. sănătate (la 31.decembrie a anului precedent)
Număr unităţi
Nr. locuri
3
3
-

Nr. 2005
-

b. câştiguri medii lunare (la 31.decembrie a anului precedent)
Număr de angajaţi
Total agenţi
Total
Câştiguri medii
economici
număr angajaţi
anual [lei/angajat]
2005/2006
2005/2006
2005/2006
1-9
10-49
50-249
250-499
> 500
TOTAL

78/78
8/10
1/2
87/90

244/238
157/206
55/208
456/652

4.694,90/5.608,77
7.211,72/4.977,41
1.815,64/13.446,31
19.722,26/24.032,49

c. fond locativ
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Fond
locativ:

Număr
unităţi
– din
care
Privat
De stat
TOTAL
-

în apartamente
În case
1
2
3
Total
2
3
Total
camera camere camere
camere camere
-

-

-

-

-

-

-

Situaţia realizării bugetului
a. nivelul veniturilor proprii ale localităţii şi al bugetului total pentru anii 2004-2005
Bugetul localităţii in 2004
Bugetul localităţii in 2005
Venit
Buget local % realizat
% realizat
Buget total % realizat
propriu
din bugetul din bugetul
din bugetul
total
aprobat
aprobat
13.483
31.195
43%
38%
35.352
b. nivelul cheltuielilor de la buget pentru anii 2004-2005
Nr.
Domeniul
2002
2005
personal
investiţie personal investiţie
1
1. administraţie
2.320.019
550.000
342.676
119.726
publică
2
2. Educaţie
7.083.694 1.804.164 1.165.512 141.413
3
3. Sănătate
75.000
4
4. Dezvoltare
892.183
2.909.148
64.363
167.978
Precizaţi dacă au fost şi alte tipuri de cheltuieli Nu au fost alte tipuri de cheltuieli
Pentru dezvoltarea mediului de afaceri in zona se propune realizarea de
investitii in:
-programe sociale şi de reconversie/calificare profesională;
-dezvoltarea infrastructurii ;
-refacerea mediului ;
-dezvoltarea turismului ;
-valorificarea potentialului hidro-energetic ;
-valorificare sub forma de produs finit a lemnului (mobilier, lambriuri, etc);
-extinderea retelei de gaz si racordarea orasului Tautii-Magheraus cat si
a comunelor limitrofe ;
- extinderea infrastructurii de transport în comun la cartierele din zona
montană (Nistru şi Băiţa);
-acordarea de facilitati pentru producatorii cu gospodarii individuale ;
-reducerea fiscalitatii ;
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-valorificarea materialelor de constructii din zona ;
-valorificarea produselor animaliere (lana, piei, lapte, etc) ;
-programe speciale pentru IMM-urile din zona ;
- ,,Valorificarea potentialului uman existent in zona.

3.2.2. Comertul
Activitatile comerciale sunt privatizate 100 %, o parte din spatii au
fost vandute catre gestionarii care isi desfasurau activitatea in acestea, o
parte au fost inchise fiind necorespunzatoare activitatii comerciale.
Reteaua comerciala cuprinde urmatoarele domenii:
• Comert cu produse alimentare;
• Comert cu produse industriale si textile ;
• Comert cu materiale de constructii ;
• Alimentatie publica ;
• Comert stradal ;
• Comert desfasurat in piete si targuri;
• Comert interregional cu material lemnos si materiale de constructii;
• Comert la nivel european (importuri) de materiale de constructii, utilaje,
produse electrocasnice, produse alimentare, etc.
Analizand situatia comerciala din zona rezulta ca mai mult importam
si un procent foarte mic trimitem la export. Acest lucru ne catalogheaza ca o
societate de consum cu slabe sperante de dezvoltare.
3.2.3. Servicii
In sfera serviciilor se regasesc activitati care se adreseaza populatiei
precum si agentilor economici dupa cum urmeaza:
• Serviciul de apa si canalizare, patronat de Primaria orasului TautiiMagheraus; Acesta nu acoperă însă decât o parte, cartierele Nistru şi
Băiţa nefiind racordate la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare.
• Serviciul de transport in comun, privatizat si executat de firmele :
contract cu societatile de transport in comun Nic Nic SRL si Urbis SA
(Baia Mare). Serviciul nu deserveşte întreaga localitate – datorită
infrastructurii de drumuri, transportul public nu ajunge în cartierele Nistru
şi Băiţa.
3.2.4. Turismul
Între obiectivele turistice din zonă amintim lacul montan şi zona de
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agrement.Lacul Nistru se găseşte la vreo 14-15 km din Baia Mare către
vest, traversând Tăuţii-Măgherăuş în care, fără prea mult efort, mai poţi
descoperi printre noile şi impozantele case şi vile câte o gospodărie
tradiţională, cu prispa îngustă, sprijinită pe stâlpi din lemn de stejar, umbrită
de răcoroasele perdele de viţă de vie hibridă.
După podul peste valea Nistru abandonăm şoseaua Baia Mare-Satu Mare şi
continuăm pe un drum asfaltat îngust dar binişor întreţinut şi curat, în
amontele văii. Codrii dominaţi de fagi şi goruni şi cu liziere de castani
comestibili,constituie farmecul şi atracţia acestei zone. La asta se adaugă
casele/gospodăriile ordonate, balcoanele/terasele cu jardiniere debordând de
flori splendide. În stânga sus, pe jumătatea est-nord-estică defrişat, orizontul
e dominat de vârful Sindiliţu ale cărui poale est-sud-estice coboară până la
oglinda lacului Nistru.
E imposibil să nu remarci de-o parte şi alta a drumului spre fosta
localitate minieră Nistru, preponderent în locaţiile cu mici
poieniţe/luminişuri tentând (auto) turiştii, amplasarea
europubelelor estetice dar şi lipsa oricăror deşeuri menajere poluante, în jur.
3.3. Sectorul agricol
In orasul Tautii Magheraus, suprafata terenului agricol fiind de 1600
ha, s-a infiintat o reprezentanta a Oficiului Judetean de Consultanta
Agricola, avand raza de activitate pe cele 7 cartiere apartinatoare
orasului. Aceste terenuri apartin dupa aplicarea L18/1991,
proprietarilor, in mare parte gospodari din Tautii Magheraus.
Oblígatia specíalistuluí din cadrul Centrului de Consultanta Agricola este
de a da informatiile necesare in scopul obtinerii productiilor agricole
maxime. Toate informatiile sunt gratuite, indiferent de domeniul de
activitate al gospodarului sau fermierului, in cultura mare, zootehnie,
pomicultura, viticultura, etc. S-au intocmit fise tehnologice ale culturii astfel
incat la recoltare, gospodarul sau fermierul sa isi dea seama daca are
profit sau pierdere in activitate. In toamna anului 2001, in comuna au fost
cultivate 50 ha grâu de toamna si 20 ha orz de toamna. In acelasi timp, au
fost efectuate araturi de toamna pe 160 ha si s-au administrat
ingrasaminte organice pe 100 ha. Pentru pasunile comunale sau adus 180 tone amendamente, cu care s-au amendat 37 ha in satul
Busag.
Ca un lucru imbucurator, in comuna s-a infiintat Asociatia
crescatorilor de taurine "B.M.B.",care are 50 de membri din satele
Bozanta Mare, Merisor si Busag, asociatie prin care se pot obtine
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subventii ale statului destinate zootehniei.
Centrul agricol mai are in vedere infiintarea unei asociatii a
procesatorilor de lapte din
comuna si infiintarea unei asociatii a pomiculturi.
Prin grija consilierolui judetean Coriolan Dragomir, la Tautii
Magheraus s-a desfasurat concursul "Cel mai bun apicultor", in cadrai
caraia locurile I,II si III au fost ocupate de
gospodari ai comunei noastre. Ei au fost bine instruiti si pregatiti de
specialisti ai Centrului Agricol.
Ocolul Silvic Tautii Magheraus este o unitate economica
importanta pentru comuna, administreaza padurile situate pe ultimile
prelungiri vestice ale lantului carpatic Oas, Gutai, Tibles, paduri care
se pierd, apoi, in Campia Someseana. Suprafata totala a fondului
forestier administrat este de 14.378 ha, din care suprafata
acoperita cu padure este de
14.133 ha. Diferenta de 245 ha se compune din terenuri afectate
impaduririlor, neproductive, etc.
Dupa cum este, in general, cunoscut, padurile au un rol
multifunctional cunoscut. Rolul acestora nu este limitat la productia de
masa lemnoasa.
Padurile au un rol deosebit de protectie hidrologica,
antierozionala, climatica, estetico- sanitara si recreativa. In foarte multe
situatii rolul de protectie al padurilor devine prioritar, ca de exemplu in
zonele puternic afectate de poluare industriala, pe terenurile cu
pante abrupte, padurile situate in vecinatatea marilor orase etc.
Activitatea de gospodarire a padurii este indreptata pentru asigurarea
functiilor de productie si protectie, sporirea productivitatii prin ameliorarea
conditiilor naturale, ameliorarea speciilor etc., valorificarea optìmala a
rezultatelor si, nu in ultimul rand in sensul cultivarii frumosului in paduri,
inclusiv prin cresterea, dezvoltarea si ameliorarea faunei cinegenetice.
Problema de cel mai larg interes este cea de stabilire a dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere in conditile legii
18/1991, legii 169/1997 si a legii 1/2000 si regulamentelor de aplicare
a acestora.
Ocolul Silvic va gospodari in continuare si padurile care vor face obiectul
restituiri, asigurând paza acestora si executând toate lucrarile necesare
de impadurire si intretinere, la fel ca pentru padurile care vor ramane in
continuare in proprietatea statului
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3.4. Infrastructura locala
3.4.1căi de acces la drumurile europene, naţionale, judeţene (descrieţi
distanta, tipul de amenajare, starea acestora): 60.2 km
3.4.2.energie electrică
i. gospodarii racordate : 2159 ( 100%)
3.4.3.alimentare cu apă:
ii. gospodarii racordate; 950
iii. gospodării neracordate 1200 – cele mai multe gospodări neracordate
la reţeaua de alimentare cu apă sunt în cartierele locuite în majoritate
de romi
iv. gospodarii alimentate din puţuri individuale 1200
v. gospodarii alimentate din puţuri colective; Nu este cazul
vi. durata în ore/zi de funcţionare a reţelei de consum de apă: 24/24h
vii. posibilităţi de extindere a reţelei sau a duratei de alimentare cu apă exista posibilitati, reţeaua a fost gândită modular, tocmai pentru a
putea fi extinsă

Deleted: -

3.4.4.canalizare de ape menajere: documentatie (PT; SF)
gospodarii racordate; 0
gospodării neracordate: 2159
gospodarii cu tratare individuala: .0
gospodarii fără canalizare;
3.4.5.epurare ape menajere (informaţii cu privire la instalaţiile de epurare a
apelor menajere)-nu este cazul
3.4.6.canalizare ape pluviale – partial in localitatea Tautii Magheraus
3.4.7.transport în comun (informaţii cu privire la asigurarea mijloacelor de
transport în comun)- contract cu societatile de transport in comun Nic Nic SRL
si Urbis SA (Baia Mare) – aşa cum am arătat, serviciul de transport în comun
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nu deserveşte toate zonele, în principal datorită calităţii infrastructurii din unele
cartiere (Nistru şi Băiţa), unde nu sunt drumuri asfaltate;
3.4.8.reţele de comunicaţii (telefonie, număr de posturi instalate):
Romtelecom/ 1350 de posturi instalate/oras
3.4.9. termoficare (gospodarii racordate la reţele de distribuţie a agentului
termi): nu este cazul
alimentare cu gaze naturale (informaţii cu privire la nivelul de acoperire a
locuinţelor cu reţea de gaze, număr de gospodarii branşate/nebranşate) :
Tautii Magheraus; Busag, Merisor, Bozanta Mare, Baita - in desfasuare ( cca
40% din totalul gospodariilor din aceste localitati)
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Capitolul IV. Administratia Publica Locala
Proprietarul domeniului public a orasului Tautii-Magheraus
este
Consiliul Local.
Administratorul este reprezentat de catre Primaria orasului
Tautii-Magheraus
4.1. Structura Administratiei Publice Locale
Structura Administratiei publice a orasului Tautii-Magheraus este
redata in tabelul de mai jos:

Stat de functii

Nr.
posturi
62
2
26
1
25
12
7
2
2
3
1
1
0
0
3
1
0
2
1
2

Explicaţii
I. Total posturi bugetate (1+2+3), din care:
1. Funcţii de demnitate publică
2.Funcţii publice, din care
a) Funcţii de conducere - secretar al oraşului
b)Funcţii de execuţie, din care
clasa I, din care:
grad superior, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad principal, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad asistent, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad debutant
consilier juridic
grad superior,
din care

grad superior

0
treapta 1
treapta 2

treapta
1
treapta
2

0
0
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treapta 3
grad
principal

0
treapta
1
treapta 2
treapta 3

grad asistent
treapta
1
treapta
2
treapta 3
grad debutant
auditor
grad superior
treapta 1
treapta 2

treapta
1
treapta
2
treapta
3

grad
principal

0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

treapta
1
treapta
2
treapta
3
grad asistent
treapta
1
treapta
2
treapta 3
grad
debutant
clasa II, din care:
grad superior, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad principal, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad asistent, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad debutant

0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
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clasa III, din care:
grad superior, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad principal, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad asistent, din care:
treapta 1
treapta 2
treapta 3
grad debutant
3.Funcţii contractuale, din care:
a Funcţii de conducere
b Funcţii de execuţie
TOTAL

10
2
2
0
0
3
3
0
0
3
2
1
0
2
34
0
34
62

Sursa: Primaria orasului Tautii-Magheraus

4.2. Finantele publice locale

Structura veniturilor este constituita din urmatoarele elemente:
• impozite, taxe, chirii, amenzi, contributii, de la persoane fizice si juridice;
• sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de la
Consiliul judetean Maramures;
• sume de la bugetul de stat (salarii pentru invatamant, social, etc.) ;
• sume provenite prin rectificarea bugetelor de stat.
Structura cheltuielilor se constituie din urmatoarele elemente :
• cheltuieli salariale;
• cheltuieli cu trasportul;
• energie electrica;
• energie termica (incalzire);
• telefonie, consumabile;
• impozite pe salarii si cladiri;
• ajutoare sociale.
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Capitolul V. Analiza factorilor de decizie
Factori de
decizie

Care sunt
asteptarile factorilor
de decizie

Administratia
Publica
Locala –
Primarie

-elaborarea planului
strategic de
dezvoltare locala;
-dezvoltarea
durabila a orasului ;
-imbunatatirea
imaginii institutiei
-convetuire si
toleranta
-respect reciproc

Biserica

Consiliul
Judetean

Institutii de
invatamant

Ce facem pentru
indeplinirea
asteptarilor

-implementarea
strategiei ;
-implicarea activa ;
-rapoarte de
activitate privind
stadiul
implementarii
Competenta si
simt de raspundere
prin actiunile
intreprinse;
-implicare activa
-participare active
-informarea si
pentru dezvoltarea
consultarea;
durabila a zonei
solicitari de
interventie
financiara si
expertiza tehnica
-sa propuna
-respectam
domenii de instruire cerintele impuse
conforme cu
de noul context
cererea de pe piata
privind educatia
muncii
tinerilor ;
-sa promoveze si sa -o adevarata
educe tinerii in
provocare in care
spiritul competitiei tota lumea are de
-sa contribuie la
invatat ;
implicarea tinerilor -castiga elevul dar

Ce se intampla
daca asteptarile nu
sunt indeplinite

In ce mod
influenteaza
factorul de decizie

- nu va fi
asigurata
participarea din
punct de vedere
financiar

-in mod
esential,fara
contributie
financiara si
materiala nu se pot
realiza obiectivile

-o piedica in
dezvoltarea
spiritului civic al
cetateanului

-mentalitatea
gupului tinta

-o implicare mai
activa in viata
comunitatii

-imposibilitatea
realizari unor
proiecte ;
-intirzieri in
executia
proiectelor
-dezvoltarea
durabila a
comunitatii va fi
incetinita ,va
persista o situatie
confuza

- cu efect direct
asupra grupului
tinta .

-implicare financiara;
-expertiza in
elaborarea
documentatiilor;
-facilitarea accesarii
de fonduri
-implicare activa si
realista in
dezvoltarea
resurselor umane;
-constientizarea
,implicarea directa a
tineretului va asigura
dezvoltarea durabila
a orasului Cavnic si
implicit a zonei ca

- in mod direct;
- cu cat implicarea
este mai mare
succesul este
garantat

Care sunt asteptarile
noastre fata de
factorul de decizie
analizat
-transparenta ;
-sustinere financiara
si materiala ;
-colaborare
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ONG-uri

Agenti
economici

Mass-media

in viata societatii
civile

si profesorul

-promovarea
obiectivelor
propuse

-armonizarea
obiectivelor cu
interesul
comunitatii

-lipsa de pe
sccena a
reprezentantilor
societatii civile
-nerealizarea
obiectivelor si a
impactului dorit;
-o piedica in
dezvoltarea
spiritului civic al
cetateanului
-accesarea de
-consiliere si
-neparticipare
fonduri;
consultanta privind financiara ;
-facilitati fiscale;
fondurile ,
-neimplicare , cu
-imbunatatirea si
programele de
efecte negative in
promovarea imagini finantare ;
realizarea unor
firmei
-promovarea
proiecte
imagini-publicitate
Realizarea unei
-mediatizarea
-percepere gresita
campanii de
actiunilor ;
a procesului de
informare care sa
-limbaj adecvat –
dezvoltare
cuprinda urmatorele pe intelesul
durabila ;
puncte:
publicului larg ;
-implicare
-transparenta ;
-deschidere totala
superficiala
a
-realism;
privind planul
grupului tinta ca
-rezultate cu
strategic.
urmare a lipsei de
indicatori cantitativi
transparenta
si
si calitativi ;
comunicare.
-termen mediu si
lung

pol de dezvoltare

- in mod indirect,
cu sentimentul ca
nu se schimba
nimic

-comunicare;
-colaborare ;
-sustinere.

-contributiile
financiare
inflienteaza in mod
direct dimensiunea
actiunilor.

-comunicare ;
-colaborare;
-sustinere morala.

-in mod direct si cu -comunicare ;
efect imediat
-transparenta;
asupra grupului
-informare corecta.
tinta
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Grupuri
informale,
inclusiv
reprezentanţi
ai etniei
romilor

-sprijin in
rezolvarea unor
nevoi comunitare ;
-participare la
luarea unor decizii
cu efect asupra
comunitatii ;
-consultare si
informare privind
noi oportunitati

-informari ;
-comunicari
bilaterale ;
-consultari .

Sanatate

-promovarea
imagini institutiei
pe care o reprezinta
-recunoasterea si
motivarea muncii
pe care o presteaza
;
-crearea de conditii
care sa reduca
intentile de a parasi
zona pentru alte
zone mai atractive

-promovarea
imagini institutiei
si a personalului ;
-informarea
privind unele
programe
focalizate pe
grupul tinta ,care
au ca obiectiv
dotarea si
instruirea
personalului din
domeniu.
-consiliere in
atragerea de
resurse financiare
pentru dezvoltarea
si modernizare
unor cabinete

-nu va participa la
sustinerea unor
proiecte ;
-nu se vor implica
in luarea decizilor
;
-esec in realizarea
unor proiecte
- decalaje de
dezvoltare între
cartierele unde
populaţia romă
este majoritară
faţă de restul
oraşului;
- o imagine
negativa va
conduce la o lipsa
de pacienti
-o munca
nemotivata va
coduce la
dezinteresul
specialistilor fata
de pacient ;
-plecarea din zona
a specialistilor;
-cabinete
medicale cu dotari
necorespunzatoare

- in mod direct ,cu
sentimentul ca este
marginalizat ;
-imposibilitatea
implementarii cu
succes a unor
programe sau
proiecte
-opozitie totala fata
de orice decizie.

-cooperare ;
-colaborare ;
-informare
-comunicare
-participare activa.

-calitatea vietii
depinde de actul
medical;
-dezvoltarea
durabila a unei
zone trebuie sa
cuprinda calitatea
sevicilor medicale
ca indicator de
baza.
-asigurarea
continuitatii
generatiilor este
strans legata de
sanatatea
populatiei.

-colaborare ;
-comunicare ;
-sustinere ;
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Furnizori de
utilitati :
-apa ;
-canalizare ;
-electricitate;
-telefonie ;

Agentia
Locala de
ocupare a
fortei de
munca

individuale si a
bazei de tratament
-mediatizarea
-incasari la data
importantei
stabilita;
-majorarea tarifelor; utilitatiilor ;
- cresteri salariale ; -informare privind
-este cea mai
programe de
importanta
finantare pentru
activitate
imbunatatirea
calitatii servicilor ;
-cooperare in
realizarea
proiectelor
-o imagine mai
-informari despre
buna ;
modul cum se
-o munca foarte
imbunatateste
importanta ;
imaginea unei
-resurse umane ,
institutii ;
materiale si
-sprijin logistic cu
financiare
diferite ocazii
subdimensionate
-mediatizarea
activitatii
desfasurate astfel
incat sa ajunga la
factorul de decizie
pentru masuri de
imbunatatire

-caliatatea
sevicilor slaba ;
-conflicte intre
comunitate si
furnizori de
utilitati ;
-punerea in
pericol a unor
proiecte;
-ocolirea zonei de
catre investitori .
-neancredere in
institutie si
programe ;
-fluctuatie de
personal pe
posturi ;
-reclamatii si
sesizari la forurile
superioare ;
-compromiterea
unor programe de
reconversie
profesionala .

-in mod direct ,
efectele negative
se vor manifesta pe
durata medie si
lunga ;
-o piedica in
dezvoltarea
durabila a
comunitatii.

-transparenta in
luarea deciziei
privind majorarea
tarifelor ;
-comunicare ;
-orice activitate
desfasurata pentru
binele comunitatii
este importanta.

- in mod esential
.cu efect imediat
pe termen scurt
,mediu si lung ;
-refacerea unei
imagini pozitive
poate dura ani de
zile ;
-personal fara
experinta pe
posturi.

-comunicare ;
-colaborare ;
-informare reciproca
.
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Capitolul VI. Analiza SWOT
Analiza pe domenii a comunitatii Tautii Magheraus
4.3. Analiza SWOT

Pentru identificarea directiilor de dezvoltare la nivelul zonei de studiu – Tautii
Magheraus , la nivelul Grupurilor de lucru au fost identificate principalele:
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunităti
Pericole
pe fiecare componentă strategică în parte.
Evidentierea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitătilor de dezvoltare si
frânelor s-a intocmit pe baza datelor cuprinse in analiza multicriterială a situatiei
existente precum si a discutiilor, problemelor sesizate de către participanti,
propunerilor avansate de către acestia, în cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru
tematice.
Concluziile Analizei SWOT au fost discutate cu Grupul de coordonare a Strategiei
si cu factorii de decizie din cadrul APL Tautii Magheraus (CL Tautii Magheraus si
Primăriei Tautii Magheraus ).
A fost astfel elaborată o structură de analiză sectorială, ale cărei rezultate , în
sinteză, se prezintă astfel:
Infrastructura
PUNCTE TARI
-Infrastructură de transport existentă
Infrastructură de comunicatii IT , telefonie
fixă si mobilă existente
Infrastructura edilitară existentă
Există o reTea de aductiune si de
distributie a apei potabile
Existenta unui procent relativ semnificativ
de gospodării conectate la reteaua de
alimentare cu apă
Există retelelor de alimentare cu apă
Există sistem de canalizare si statie de
epurare
Retele de telecomunicatie în functiune
atât telefonie fixă cât si mobilă
Există retea de alimentare cu energie

PUNCTE SLABE
Retea urbana dezechilibrată - Baia Mare
polarizează intreaga zonă
Infrastructură de transport nemodernizată , doar
în zona centrală a orasului reteaua stradală a fost
supusă lucrărilor de modernizare
Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare nu
deservesc întreaga populaţie a localităţii –
principalele nevoi sunt în cartierele Băiţa şi
Nistru
Infrastructura edilitară existentă este în
mare parte învechită, nu s-au făcut
lucrări de reabilitare si izolare termică,
utilitătile sunt învechite si deteriorate,
producând pierderi de energie.
Serviciul de transport în comun nu deserveşte
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electrică si disponibilitate a surselor de
energie electrică – sursă de putere
pentru zona de dezvoltare
Există retea de distributie a gazelor
naturale cu posilibităti de bransare pentru
noi consumatori
Dotări sociale, culturale, sportive si
servicii realtiv bine dezvoltate

OPORTUNITATI
Existenta programelor comunitare de
sustinere a dotării cu infrastructura
tehnico-edilitară a localitătilor
Posibilitatea accesării de fonduri prin
Programul OperaTional Sectorial de
Mediu 2007-2013 atât în zona de
extindere a utilitătilor cât si în cea de
reabilitare si modernizare a infrastructurii
Reabilitarea / modernizarea sectoarelor de
drum judetean care trec prin oras
Investirea câstigurilor populatiei care
lucrează temporar in străinătate în
domeniul constructiilor
Posibilitatea de a utiliza gazul mtan pentru
energie termică în tot orasul Susrse de
finantare pentru energii neconventionale

întreaga populaţie a localităţii (nu ajunge în
cartierele Băiţa şi Nistru)
Posibilităti financiare reduse ale
locatarilor pentru reabilitarea clădirilor
accesibilitate necorespunzătoare a unor
localităti rurale si urbane
Infrastructură de locuit improprie, în special în
cartierele locuite de romi
lipsa retelei de căi ferate – statia de
deservire este Baia Mare
starea precară a drumurilor judetene, a
străzilor si infrastructurii adiacente
localităti afectate de scaderi de populatie
si fenomene demografice negative –
Statia de epurare este un potential poluator al
apelor si solului necesitând măsuri de reabilitare
si extindere a capacitătii de epurare ,
Dotări sociale, culturale, sportive invechite,
necesită modernizare, reabilitare
Spatii de joacă si spatii verzi insuficiente
PERICOLE
Depopularea localitătilor rurale si emigrarea
temporară a populatiei creste riscul abandonării
si degradării fondului construit
Posibile dificultăti în desfăsurarea efectivă a
lucrărilor (conditii de trafic sau meteo);
Accidente în incinta clădirilor unde sunt
improvizate în prezent locuinţe
Neglijarea managementului apelor uzate de mină
si a apelor de suprafată creste riscul contaminării
si degradării mediului
Degradarea stării de sănătate a populaţiei în
zonele unde un există acces la reţeaua de apă şi
canalizare, fosă septică
Poluare posibilă prin aglomerare excesivă în aria
turistică
Costul ridicat al documentatiilor preliminarii
necesare si necesitatea cofinantării proiectelor
poate împiedica accesarea fondurilor europene
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Mediul economic
Puncte tari
Zona bogată în resurse naturale – păduri,
roci exploatabile
cresterea contributiei IMM-urilor la ealizarea
PIB
retea de drumuri publice relativ uniform
distribuită
potential economic valoros – traditii în
prelucrare industrială
posibilităti multiple de demarare a unor
afaceri private
capacitate de a prelucra materii prime
provenite din zonele limitrofe – pielărie,
tesături, alimentare, etc.
infrastructura de comunicatii si IT
existenta structurilor juridice constituite
pentru mediul de afaceri:
sisteme de canalizare si retele de apă în
zona urbană
amplasare teritorială favorabilă –
accesibilitate pe cale rutieră
existenta infrastructurii de transport local
industrie diversificată, cu valoare ridicata
a producniei
Proximitatea pietelor vest-europene,
factor stimulator pentru crestere în partea
de vest tarii
Existenta fortei de muncă disponibilă în
zonă
Persoane calificate prin cursuri de
calificare, policalificare, specializare
pentru meserii din comern, servicii,
constructii, turism
Existentă piată agroalimentară
Existenta centru de afaceri in zona din 2005

Puncte slabe
Remanente ale mineritului – zone
poluate, neatractive, zonă monocolor
industrială, infrastructura de afaceri
insuficient dezvoltată
Lipsa curajului în demararea afacerilor
private, datorat în parte unui nivel redus
al resurselor financiare la dispozitia
antreprenoriatului local
nivel redus al resurselor financiare la
dispozitia autoritătilor locale pentru
sustinerea de proiecte
facilităti tehnologice si de management
limitate
nivel redus de dezvoltare a sectorului
IMM-urilor
lipsa locurilor de muncă pe piata actuală lipsa
promotorilor de afaceri la nivelul
antreprenoriatului local
lipsa programelor de reconversie
profesională/calificare pentru grupurile
vulnerabile (persoane care în trecut au lucrat
în industria mineritului)
migratie temporară masivă mai ales a
tinerilor, în afara tării
Puternica instabilitate legislativă,
modificarea rapidă a legislatiei economice,
Bariere financiare in calea dezvoltării
afacerilor, prea multe taxe si impozite
Lipsa de experientă în domenii de
actualitate pentru afaceri: mrketing si
management
Lipsa de interes a agentilor economici
pentru formarea profesională a
angajatilor, chiar dacă sunt societăti care
au zeci de muncitori necalificati sau
calificati în alte domenii, legislatia dându-le
voie să folosească în continuare fortă
de muncă necalificată

Oportunitati
cresterea economică stabilă si rapidă si
conversie regională
cresterea gradului de atractivitate locală
potential pentru dezvoltarea niselor

Pericole
incapacitatea autoritatilor locale de a
atrage fonduri pentru asigurarea
cofinantarii în cazul proiectelor mari de
infrastructura
38

turistice
programele UE de finantare a extinderii/
reabilitării utilitătilor publice/infrastructurii
de transport,
diversificarea activitătilor economice, în
special în sectoarele de servicii si înaltă
tehnologie
interes international ridicat pentru
conservarea biodiversităŃii si promovarea
turismului
fortă de muncă pregătită – cursuri de
antrprenoriat, în domeniul serviciilor
turistice
oportunităti de finantare pentru
reabilitarea situurilor poluate si rebunerea
în circuite economice – parcuri logistice,
activităti industriale, etc.
Măsuri de acompaniament social la
procesul de închidere a perimetrelor
miniere
Oportunităti de finantare pentru
valorificarea în scop muzeal turistic al
unor galerii miniere si al monumentelor
de patrimoniu

Atitudinea lipsită de responsabilizare
fată de procesul de închidere a
perimetrelor miniere, generează riscuri
majore de mediu
Criza economică la nivel global
Adaptabilitatea scăzută la schimbare
infrastructura de acces limitata, catre
localitatile care asigură fluxuri de bunuri,
mărfuri si clienti (turisti)
lipsa colaborarilor intre intreprinderi si
institutele de cercetari
accentuarea procesului de dezindustrializare;
capacitatea redusa de sustinere financiara a
modernizarii si management defectuos al
pietelor de desfacere
neclarităti în proprietatea asupra zonelor
industriale – limitează posibilitatea depunerii
de proiecte
planurile de închidere a perimetrelor
miniere necorelat cu cerintele specifice
locale

SOCIAL
Puncte tari
Retea de învatamânt extinsa (prescolar,
gimnazial si liceal)
dezvoltarea bazei materiale a tuturor
scolilor;
Experientă dovedită în derularea de
proiecte internationale la nivelul scolilor:
valorificarea optimă a parteneriatelor
locale si externe;
Interes si capacitate ONG
Parteneriate ONG – administratie
Voluntariat
Deschiderea Primariei pentru parteneriate
sociale
Colaborarea la initierea unor programe
de monitorizare a resurselor materiale si
financiare, formarea unei bănci de date la
nivelul Inspectoratului Scolar;

Puncte slabe
Nivel scazut de educatie a populatiei, în
special în rândul populaţiei de etnie romă
Existenta unui număr mare de persoane
asistate social
Număr mare de persoane cu grad de
vulnerabilitate socio-economică si medicală
ridicat – în special provenind din
comunitatea de romi care trăieşte în condiţii
improprii în cele două cartiere
Lipsa programe pentru vârstnici
Nivel de trai relativ scăzut
Lipsa actelor de proprietate pentru locuinţele
romilor
Stare precara a familiilor cu multi copii,
monoparentale, sau cu părinte supravietuitor
Informare si participare insuficienta a
cetatenilor la actiuni de interes comunitar (
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colaborare bună între institutiile responsabile
de ordinea publică si siguranta ctăteanului:
APL cu Politia si Jandarmeria privind
asigurarea securitătii elevilor în spatiul
unitătilor scolare si în preajma acestora,
asigurarea ordinii publice
modernizarea mass media (prezente
internet, TV cablu local )
servici publice pentru cetăteni – evidenta
populatiei
piată agroalimentară
prezentă ONG-uri în domeniul dezvoltării
socio-culturale locale
Consilierea în cabinetul psihopedagogic
a elevilor cu tendinte de abandon si a
părintilor;
Programe de recuperare a elevilor cu
tendinte de abandon în parteneriat cu
Politia de proximitate;
Monitorizarea, în parteneriat cu Directia
Generală de Asistentă Socială si
Protectia Copilului, a copiilor abandonati
de familie si integrarea lor în centre de
plasament;
Extinderea numărului de clase cu
frecventă redusă, la învătământul
gimnazial,
Consolidarea bazei materiale existente
prin intermediul investitiilor punctuale

lipsa de solidaritate sociala
Insuficienta mediatizare profesionala a
problemelor reale
Sistem sanitar subfinantat
lipsa unei statii de salvare
Relatie nedezvoltata intre actorii politici
(partide politice, senatori, deputati, consilieri)
cu cetatenii si societatea civila
conservatorismul unor cadre didactice în
folosirea unor modalităti moderne si eficiente
de formare;
numărul insuficient de unităti scolare
acreditate ca furnizori de formare
profesională sau care doar desfăsoară
asemenea activităti managementul ineficient
al unor unităti
scolare atât în ceea ce priveste valorificarea
resurselor materiale cât si a resurselor
umane;
precaritate în serviciile sociale, inclusiv în
asistarea familiilor în caz de deces al unui
membru
lipsa posibilitătilor materiale pentru
intretinerea cimitirelor
lipsa centrelor after-school lipsa unui centru
de dezvoltare comunitară

Oportunitati
angrenarea participativă a cetatenilor în
elaborarea Strategiei de dezvoltarea
stimularea creativitătii si initiativei locale
prin valorificarea traditiilor cultural –
artistice
disponibilitatea surselor generoase de
finantare în domeniul dezvoltării
resurselor umane si promovării includerii
sociale, pe diverse programe, baza fiind
Fondurile Structurale si de Coeziune
Oportunităti - programe de înfratire între
orase din tară si sau străinătate

Pericole
Munca la negru si la limita salariului
minim (evaziuni mascate) amenintă
mentinerea locurilor de muncă legale
Insuficient sprijin pentru continuarea
proiectelor
Economie monoindustriala
remanentă amenintă reconversia
profesională si reinsertia pe piata muncii
Mentinerea riscului bolilor datorate
poluarii remanente si actuale cu efecte
sociale (boli, limita de viata )
Emigrare a resurselor umane adulte,
calificate si necalificate pune în pericol
prestarea de servicii de calitate , inclusiv
în învătământ si sănătate
Lipsa de locuri de munca /adecvate
40

cererii amenintă comunitatea cu conflicte
sociale sau risuri civice
Lipsa fondurilor pentru proiecte punctuale de
sustienre a domeniului creste riscul
deteriorării majore a situatiei grupurilor
vulnerabile
Risc major privind infiintarea locurilor
de muncă si sustenabilitatea afacerilor
prin lipsa managerilor – spirit antreprenorial;
Risc de depopulare a scolilor prin
părăsire temporară sau definitivă a tării
de către elevi, care îsi urmează părintii în
străinatate, unde îsi continuă studiile
începute în tară;
Risc de abandon scolar crescut prin cresterea
gradului de sărăcie, deoarece nu au existat
întotdeauna solutii la problemele identificate
pe grupele de risc;
Risc de imposibilitate a promovării
elevilor în cicluri de învătământ de grad
superior, datrită slabei preocupări a unor
cadre didactice pentru pregătirea elevilor
în scopul prezentării acestora la examenele
finale;
Imposibilitatea demarării unui motor de
competitivitate locală, în absenta unei forte
de mună, a resursei umane apte de muncă,
pregătite, disponibile, adaptabile la cerintele
actuale ale pieteii muncii

PROTECTIA MEDIULUI
Puncte tari
• Atractivitatea crescută a zonei prin mediul
natural variat si bogat
• Tendinte pozitive în reducerea poluarii
• Existenta unui management public la
nivelul APL care promovează actiuni de
protectia mediului
• Expertiza umana ridicata în domeniul eco,
natura, turism
• Existenta serviciului de salubrizare
• Initierea si aplicarea unor proiecte de
protectia mediului, precum si de onstientizare

Puncte slabe
• Degradarea mediului natural (aer, apa, sol)
si a ambientului, ca urmare a decenii de
exploatare si prelucrare a minereurilor
neferoase, în absenta unor măsuri adecvate
de protectie a mediului
• Utilizare ineficienta a resurselor naturale
(apa), uzura a infrastructurilor specifice, cu
efect poluarea istorică, uneori ireversibilă
a terenurilor si cursurilor de apă
• Inexistenta unor sisteme integrate de
management al mediului (ecomanagement)
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Deleted: n

a comunitatii în abnsamblu despre
necesitatea protectiei mediului si dezvoltării
durabile
• Angrenarea instiutiilor scolare în educatia
pentru protectia mediului si în implementarea
unor proiecte de mediu
• Existenta echipelor Garda de Mediu
• Planul Local de Actiune pentru Mediu MM
prevede aciuni concrete de conformare cu
normele de mediu, de reabilitare a zonelor
degradate poluate istoric, de limitare a
poluării în zonele expuse si prevenirea
accidentelor ecologice în zona haldelor de
steril
• Aplicarea unui Program de închidere a
Perimetrelor miniere dezafectate, cu măsuri
concrete de protectia mediului si
econtaminare a zonelor afectate
• Existenta unor structuri-institutii organizate
de : protectie civila, situatii de urgenta,
pompieri voluntari, cu actiune în domeniul
protectiei mediului
• Existenta sistemelor de desecare si drenaj la
suprafata solului
• Vointa declarată a CL de a aplica politici
locale de protectie a mediului
Oportunitati
Atragerea investitorilor care au resurse
financiare în implementarea tehnologiilor
curate si utilizării energiilor alternative,
nepoluante
• Dezvoltarea zonei turistice prin
Implementarea unor programe / proiecte de
mediu, `zona` finantata preponderent de
organismele internationale
• Dezvoltari in zonele industriilor si
serviciilor nepoluante, de tehnologii înalte si
valoare adaugata ridicata, inclusiv in
sectoarele Eco_Business Eco_Turism, eRecycling
• Reformarea sistemului de învatamânt tehnic
local în directiile eco, turism, dezvoltare
durabila (planul EduTECH)
• Globalizarea

• Depozitarea neautorizată a deseurilor
menajere si industriale, inexistenta unui
Depozit Ecologic dedeseuri menajere
• Utilizarea unor mijloace de transport
neadecvate pentru transportul deseurilor la
rampele de gunoi.
• Lipsa culturii ecologice, a deprinderilor de
păstrare a unui mediu curat, de colectare
selectivă si depozitare ecologică si reciclare a
deseurilor
• Lipsa de încurajare a comunitătilor pentru
utilizarea unor mijloace de transport
ecologice (biciclete), lipsa unor zone
amenajate (parcari-trasee)
• Insuficienta unor resursefonduri de mediu
locale
• Inexistenta unor zone de agrement, parcuri
verzi
• Insuficienta drumurilor forestiere
• Lipsa unui centru pentru dezvoltare
durabila

Pericole
Scaparea de sub control a fenomenului
poluarii
• Neconformarea cu cerintele legale de mediu
a unor agenti / activitati umane
• Exploatare irationala a resurselor forestiere
în zonele apropiate, efecte în timp scurt,
mediu, lungepuizarea resurselor cu
deteriorarea severă a mediului
• Risc privind neîncadrarea în timp si cerinte
Neadecvarea cu Acquis-ul comunitar (costuri
de retehnologizare si de depoluare accelerată)
• Globalizarea poate genera disfunctionalităti
locale, prin criza resurselor si împingerea
tehnologiilor poluante înspre tările mai
putin dezvoltate
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TURISM
Puncte tari
Resurse naturale variate, peisaj montan, cu
păduri de foioase si conifere, ape repezi de
munte, extren de pitoresc, atractiv si unic;
Clima temperată
Valori de patrimoniu construit de importantă
natională si internatională – potential pentru
dezvoltarea turismului cultural
Zone unde se imbină: mediu natural pitoresc,
valori de patrimoniu cultural, elemente de
traditie poluară autentice _ resurse si traditie
existentă site-uri industriale abandonate
pretabile pentru reprofilare in domeniu
turistic
disponibilitatea unor active construite în
proprietatea Exploatării Miniere Nistru, care
pot fi exploatate in turism
existenta unor monumente de patrimoniu
istoric, cultiral, memorialistic,
Galeriile de mină dezafectate, dn perimetrele
sigure inchise- sansă pentru amenajarea unui
muzeu al mineritului in situ, exploatare în
scop turistic
apropierea granitei de vest favorizează
accesul turistilor străini
Tarife accesibile la cazare, masă, agrement,
transport;
Revigorarea traditiilor culturale si religioase,
diversificarea formelor pentru artizanat,
interes pentru conservare;
Posibilitati de practicarea multor forme de
turism pe întreg parcursul anului, ceea ce
prelungeste sezonul turistic si generează grad
de adresabilitate crescut
Aeroport în curs de modernizare si extindere
la distantă de 1 km de oras

Puncte slabe
.Zona montană este insuficient amenajată
pentru turism montandrumetii, alpinismtrasee turistice neclarificate, unele nemarcate,
Accesibilitate redusă a zonelor turisticestarea necorespunzătoare a drumurilor de
acces, Parcări insuficiente
Practicarea turismului în zone neamenajate,
Infrastructură si amenajări specifice
insuficiente în zonele turistice;
Nivel încă scăzut al calitătii serviciilor
în turism
Capacităti reduse de cazare turistică
si alimentatie publică;
Dotare edilitară necorespunzătoare în
oras, potential local insuficient valorificat
pentru dezvoltarea agroturismului,
Materiale publicitare si canale de distributie
reduse;
Insuficienta dotărilor turistice în periurban;
Posibilităti limitate de acces la facilitătile
oferite de tehnica modernă
Acces dificil pe calea ferată
Poluarea folclorului local
Includerea elementelor de kitch in arhitectura
locală, in absenta unor criterii de autorizare
cu respectarea originalitătii locale

Oportunitati
Organizarea de concursuri sportive ,
festivaluri folclorice, sărbători populare ;
Cresterea pregătirii profesionale a
personalului din turism
Omologarea mărcilor de produse tradiionale;

Pericole
Cadru legislativ dificil
Inconsecventă în aplicarea programelor de
sustinere a turismului
Amenintarea financiară a crizei globale, care
poate afecta investitorii, încetinind sau chiar
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Bazele de turism pot fi folosite si pentru
SPA, welness, cure de slăbire, înfrumusetare,
Posibilitatea aplicării unor proiecte de
promovare si marketing local si zonal, în
domeniul competitivitătii si turismului.

stopând ritmul investitiilor în zona
Riscuri sociale care pot afecta dezvoltarea
turismului prin conflicte sociale, amenintarea
sigurantei
Riscuri de mediu, în absenta unor programe
coerente si sustinute de protectie a mediului
si Inchidere responsabilă a perimetrelor
miniere
Riscuri ale mediului de afaceri – prin
instabilitate legislativă si politici fiscale
împovărătoare
Riscuri ale mediului de afaceripentru
investitorii în turism, prin aplicarea unor
masuri restrictive de investitii si exploatare a
acestora in faza de start

Concluziile Analizei SWOT:
Pe ansamblu, concluziile analizei SWOT la nivelul orasului Tautii Magheraus se
evidentiază astfel:
- Un potential fizico geografic variat, bogat, atractiv, posibil si necesar de
valorificat printr-un turism durabil si sustinut;
- Potential favorizant pentru dezvoltarea turismului montan,
- Resurse forestiere inclusiv bio-eco- fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale,
floră spontană valoroase, în cantităti semnificative, care pot fi valorificate
economic în industrii locale de prelucrare, dar si prin integrare cu dezvoltarea
turismului si serviciilor adiacente acestuia: SPA, welness, servicii si terapii de
întretinere corporală, servicii de sănătate, etc;
- Resurse si potential agro de crestere a animalelor, care poate fi valorificat prin
înfiintarea de microferme de crestere, mică industrie de colectare, prelucrare
primară, desfacere si-sau industrializare a produselor agro-alimentare din resurse
locale;
- Potential demografic (cu evolutie pozitivă) caracterizat de dinamism si putere de
regenerare, resurse umane disponibile pe piata muncii, re-calificări specializări
meserii din domeniul turismului, constructiilor, serviciilor, dar experientă redusă în
domeniu.
- Mediu de afaceri permisiv, favorizant, inclusiv pentru încurajarea afacerilor
startup;
- O slabă relationare a zonei cu teritoriul judetean / national, doar pe căi rutiere;
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- Fragilitate structurală cauzată de prepoderenta activitătilor de minerit si evolutia
acestora în contextul globalizării economiei mondiale, generatoare de capacitate
proprie redusă de reinsertie pe piata muncii;
- O zonă relativ intinsă cu mediu natural poluat istoric, poluare remanentă si
activă de risc prin închiderea perimetrelor miniere si problemele de protectie si
dezafectare-scoatere din uz, întretinere în stare de functionare a utilajelor de
evacuare a apelor de mină, care nu mai sunt întretinute corespunzător;
- O dotare tehnico-edilitară, infrastructură care necesită extindere-cresterea
capacitătilor, modermizare, reabilitare, inclusiv pentru fondul construit, public si
privat neglijat, care diminuează atractivitatea zonei.

Capitolul VII. - Viziunea
Ce vedem realizat in orasul Tautii Magheraus in anul 2013?

Tautii Magheraus - 2013: Orasul viitorului: dezvoltare prin ecoturism si
atragere investitori
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Capitolul VIII. – Contradictii

Identificarea obstacolelor care pot impiedica realizarea viziunilor comunitatii
Tautii Magheraus pana in anul 2013
Atitudinea generatiei tinere fata de traditii si obiceiuri
Constructii amplasate haotic
Opozitie din partea cetatenilor
Imposibilitatea realizarii proiectelor pe social, economic si mediu, institutional
Surse financiare limitate
Spatii nereabilitate
Fond forestier in faza de epuizare
Comunicare deficitara
Mediu de afaceri slab dezvoltat
Zona insalubra
Transparenta necores-punzatoare
Antreprenori cu aptitudini manageriale necorespunzatoare
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Capitolul IX. DIRECTII STRATEGICE

Directia strategica:1. INFRASTRUCTURA

1.1. Îmbunătătirea si extinderea infrastructurii de transport rutier inclusiv în cartierele Băiţa şi Nistru, unde există
cea mai mare concentraţie de gospodării ale populaţiei de etnie romă
1.2. Îmbunătătirea si extinderea sistemului de alimentare cu energie electrică
1.3. Îmbunătătirea si extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale
1.4. Extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apă si inclusiv în cartierele Băiţa şi Nistru, unde există cea mai
mare concentraţie de gospodării ale populaţiei de etnie romă
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Directia Strategica : 2. ECONOMIC

2.1. Sprijinirea intreprinzatorilor privati in cunosterea cerintelor europene privind dezvoltarea afacerilor

2.2. Îmbunătătirea mediului de afaceri

2.3. Dezvoltarea infrastructurii economice

2.4 .Cresterea competivitatii economiei regionale
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Directia Strategica:3. DEZVOLTAREA RESURESELOR UMANE SI PROMOVAREA
INCLUZIUNII SOCIALE

3.1. Sănătate: îmbunătătirea serviciilor de sănătate , promovarea unor servicii medicale de calitate

3.2 Învătământ: imbunătătirea sistemului de educatie si formare, inclusiv preşcolar, cu accent pe învăţământul pentru
copii provenind din grupuri vulnerabile (familii de romi).

3.3. Cultură: Promovarea dezvoltării personalitătii umane prin cultură

3.4. Sport: Promovarea dezvoltării personalitătii umane prin sport

3.5. Social: promovarea incluziunii sociale
3.6. Ocupare si piata muncii inclusiv pentru romi.
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Directia Strategica : 4. REFACEREA MEDIULUI
4.1. Îmbunătătirea sistemelor de management si gestionarea deseurilor

4.2.Prevenirea si combaterea efectelor nocive ale factorilor naturali asupra mediului

4.3.Dezvoltarea spatiilor verzi si crearea unor perdele vegetale de protectie

Directia Strategica : 5. TURISM

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism

5.2. Protejarea si punerea în valoare a potentialului turistic local

5.3.Reabilitarea fostelor galerii miniere
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Directia strategica: 6

CRESTEREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

6.1. . Modernizarea serviciilor de Administratie publică

6.2 Siguranta cetateanului: cresterea nivelului de sigurantă

6.3 Promovarea unei administraţii transparente, care respectă principiul egalităţii de şanse
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Capitolul X.

Nr
crt
1.

PLANUL DE DEZOLTARE SOCIO-ECONOMICA PENTRU PERIOADA 2008-2013 A
ORASULUI TAUTII MAGHERAUS

Titlul proiectului
Parc industrial Tauti Magheraus
(locatieBusag si Aeroport) –
West_Park”
Amenajarea zonei industriale (acces si
utilitati); constructia si dotarea
centrului de promovare si administrare
a zonei de dezvoltare economica Tauti
Magheraus / Sistemul Urban Baia
Mare

2.

Centrul de inovare, cercetare si
dezvoltare durabila (Incubator
de Afaceri Nistru) - CICeD
Crearea capacitati locale de
planificare a dezvoltarii durabile prin
training profesional si vocational,
facilitarea accesului la
cerecetare/inovare si tehnologii
competitive(BAT-uri)

3.

Beneficiar
Administratia locala

Buget estimativ

Program
prioritar

Prioritizare

4,5 Meuro

1.Cresterea
competivitatii
economiei
regionale.

1.1. Dezvoltare
infrastructurii support de
afaceri, in special pentru
sustinerea sectoarelor
prioritare

2008

0,15 Meuro

1.Cresterea
competivitatii economiei
regionale.

1.2. Cresterea accesului
la finantare si la
tehnologii competitive,
in special pentru
sectoarele prioritare

2008

3,8 Meuro

1.Cresterea
competivitatii economiei
regionale.

1.3. Modernizarea si
dezvoltarea
infrastructurii turistice,
inclusive investitii in
crearea de noi atractii
turistice

2008 – 2010

Consortiul economic
TM

Administratia locala

Obiectiv

Parteneri din mediul
de afaceri
Parteneri ONG

Soft Village_Eco District:
(zona Firiza, Ulmoasa, Baita,
Nistru)

Administratia locala
din Baia Mare si
Tautii Magheraus

Amenajarea turistica si dezvoltarea
infrastructurii in comunitatile din
zonar submontana si asigurarea
legaturii cu proiectul turistic regional
Luna Ses

Grupurile de rangeri
comunitari
Parteneri ONG
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4.

Centrul de promovare si
administrare a zonei sud-vestice
a Platoului Montan Gutai
(localitatea Nistru) –
CePA_Gutai

0,1 Meuro

2008

Asociatii comunitare
Investitori privati in
turism

Organizarea si functionarea unitatii de
promovare si administrare a zonei
eco_ turistice Lac Nistru - Piatra Tisei
si a zonei sud-vestice a Platoului Gutai

5.

CESECO_Centrul de Servicii
Economice Locale (Aeroport)
Organizarea si functionarea unui
centru specializat in servicii economice
(branding, marketing, etc) in zona
industriala “Brand_Park”

6.

7.

Centrul de Resurse pentru
Cercetare si Dezvoltare Durabila
in fostele zone miniere –
(Centrul GeoMMed – zona
rezidentiala Tautii Magheraus)
Sistem integrat de management
al apelor de suprafata in vestul
Sistemului Urban Baia Mare
Construirea si functionarea retelelor
(furnizarea a apei potabile si de
colectare a apelor uzate-industriale),
echipamentelor (pompare, filtrare,
epurare) si a sistemelor de
management integrat a apelor

Administratia Locala

1,35 Meuro

1.Cresterea
competivitatii economiei
regionale.

0,1 Meuro

1.Cresterea
competivitatii economiei
regionale.

21 Meuro

2. Securizarea accesului
la coridoarele europene
si dezvoltarea
infrastructurii, support
pentru dezvoltarea
economica si sociala a
polilor regionali

Consortiul Economic
TM
Asociatii de
producatori, servicii
Administratia locala
ONG –uri locale
Institutii de
invatamant superior si
de cercetare partenere
Administratia Locala
Agenti economici
(operatori privati)
Comunitatile locale

1.5. Crearea, dezvoltarea
si promovarea de
branduri ptr produsele
autohtone regionale din
agricultura, industria
prelucratoare, turism,
inclusive a brandului
regiunii
1.6. Dezvoltarea sect.
C&D astfel incat sa fie
capabil sa sustina
dezvoltarea economiei
regionale

2009

2007 – 2008

2.1.Dezvoltarea infrastr.
edilitare si de mediu ptr
asigurarea conditiilor
necesare dezvoltarii, in
centrele de influenta

Institutii publice
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8.

2,9 Meuro

Sistem integrat de management
al deseurilor
Organizarea, dotarea/echiparea si
functionarea sistemelor integrate de
monitorizare, colectare selectiva,
depozitare temporara si reciclare a
deseurilor industriale si menajere

9.

10.

11.

Administratia Locala
Soseaua de centura Tautii
Magheraus – (sosea rapida Baia
Administratorii zonei
Mare – Satu Mare – Niregyhaza) industriale “aeroport”

pentru asigurarea traficului de tranzit
si industrial (protectia zonei
rezidentiale si legatura la centura
sistemului urban Baia Mare) si
facilitarea activitatii economice in
zonele industriale “Brand_Park” si “
WestPark”

si “Busag”

EcoMin-transport (Nistru –
Baita)

Administratia Locala

Investitorii locali

2. Securizarea accesului
la coridoarele europene
si dezvoltarea
infrastructurii, support
pentru dezvoltarea
economica si sociala a
polilor regionali

2.2. Conectarea la retele
europene, dezv
echilibrata intre
modalitatile de transport
si intermodalitate

Investitorii din zona
Baia Mare

Utilizarea fostelor cai si echipamente
de transport CF minier pentru
transportul inter si intra comunitar in
comunitatile sub montane si
dezvoltarea eco-infrastructurii turistice
de transport

Grupurile comunitare
de administrare

“WetLand“ - Zona umeda
Sasar_Lapusel_Somes

Administratia Locala

Reabilitarea ecologica a iazurilor de
steril minier (zona Bozanta) si a
cursurilor raurilor in zona de
confluenta Sasar – Lapusel si Lapusel
– Somes in scopul dezvoltarii unei zone
umede turistice si de agrement urban

11,2 Meuro

3,5 Meuro

2007 – 2009

Consortiul Economic
TM

Grupurile comunitare
– rangeri
ONG

16,5 Meuro

2. Securizarea accesului
la coridoarele europene
si dezvoltarea
infrastructurii, support
pentru dezvoltarea
economica si sociala a
polilor regionali

2.3.Rezolvarea
problemelor de mediu in
zone critice, respective
in zonele tursitice

2010 - 2013

Companii miniere
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12.

13.

“Drumul civilizatiei miniere” –
componenta Tautii Magheraus:
Reabilitarea ecologica a fostelor
galerii miniere 11 Iunie - Nistru si
Tyuzosa-Baita si amenjarea lor
partiala ca obiective turistice miniere

Grupuri comunitare
de administrare

“Agrosol” – alternative
eco_agricole

Asociatiile de
producatori agricoli

Utilizarea tehnologiilor eco_agricole
in reabilitarea solurilor afectate de
deseuri miniere in zona “WetLand” si
a minelor Nistru si Baita

Centrul de cercetare si
dezvoltare locala

VILNET
Crearea retelei de zone rezidentiale de
tip rustic in Bozanta Mare, Merisor,
Busag, corelate cu zona “WetLand”
corelate cu dezvoltarea sistemului
urban Baia Mare

Eco_Business Incubator –
Nistru

15,7 Meuro

2007 – 2009

4,85 Meuro

2010 – 2013

Agentii turistice

Grupurile comunitare

14.

15.

Administratia Locala

3,7 Meuro

ONG-urile locale
Investitori imobiliari

Community Centres
Network
Aplicarea proiectului castigator in
consursul national “100 de proiecte ptr

2010 – 2012

Consortiul Economic
TM

0,1 Meuro

3. Dezvoltarea RU
pentru cresterea gradului
de ocupare pe piata
muncii prin
modernizarea
invatamantului,
dezvoltarea de abilitati
antreprenoriale si
promov ed adultilor si a
educatiei continue.

3.1.Dezvoltarea
spiritului antreprenorial,
inovativ

2007 – 2009

Administratia Locala

0.3 Meuro

3. Dezvoltarea RU
pentru cresterea gradului
de ocupare pe piata
muncii prin
modernizarea
invatamantului,
dezvoltarea de abilitati
antreprenoriale si

3.2.Crearea sistemului
de educatie pentru adulti
si dezvoltarea serviciilor
de formare continua
pentru adultiere

2006 – 2009

Utilizarea spatiilor Incubatorului de
Afaceri Nistru pentru dezvoltarea
meseriilor traditionale si a meseriilor
eco/ verzi in concordanta cu
eco_obiectivelor de dezvoltare a zonei
nordice submontane.

16.

2.4. Dezvoltarea infrstr
de acces si edilitare in
special in zonele rurale
care dezvolta activitati
correlate cu cele din
polul de dezvoltare cu
care colaboreaza

Grupurile comunitare
de administrare
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promov ed adultilor si a
educatiei continue.

Romania” – Amenajarea si dotarea
centrelor comunitare pentru servicii de
informare, instruire si formare ptr toti
membrii comunitatii

17.

18.

19.

20.

Campusul educational “Ion
Sugariu”

Administratia Locala

Construirea Liceului cu profil
electrotehnic si o componenta SAM
(eco_green meserii) si incorporarea lui
intr-un spatiu comunitar educational –
alaturi de Scoala Generala TM, sala de
sport si ateliere de tip Edu_business

Inspectoratul Scolar
Judetean

Reteaua “Mining Social
Economy”

Administratia Locala

2,5 Meuro

Investitori

1.09 Meuro

3. Dezvoltarea RU
pentru cresterea gradului
de ocupare pe piata
muncii prin
modernizarea
invatamantului,
dezvoltarea de abilitati
antreprenoriale si
promov ed adultilor si a
educatiei continue.
3. Dezvoltarea RU
pentru cresterea gradului
de ocupare pe piata
muncii prin
modernizarea
invatamantului,
dezvoltarea de abilitati
antreprenoriale si
promov ed adultilor si a
educatiei continue.

3.3. Corelarea mai buna
a sistemului educational
actual la cererea de pe
piata muncii

2007 – 2008

3.4. Masuri sociale de
acompaniere a
restructurarilor
sectoriale (industria
miniera)

2006 – 2009

Amenajarea si dotarea spatiilor
fostelor cladiri miniere pentru
promovarea economiei sociale
(intreprinderi comunitare, activitati
asociative) in randul familiilor fostilor
minieri (in special femei si tineri) in
conformitate cu obiectivele de
eco_dezvoltare locala in Nistru (11
Iunie si 9 Mai) si Baita (Tyuzosa)

Grupuri locale
dezavantajate

Extinderea infrastructurii de
alimentare cu apă şi canalizare
în cartierele Băiţa şi Nistru
Extinderea infrastructurii pentru
serviciul de transport public în
cartierele Băiţa şi Nistru

Administraţia locală

0,3 Meuro

Racordarea
gospodăriilor la reţelele
de utilităţi publice

POR

2011 - 2013

Administraţia locală

-

Deservirea tuturor
locuitorilor oraşului cu
serviciul de transport
public

POR

2011 - 2013

ONG –uri locale
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Capitolul XI. Plan de activitate pe un anul 2009
Infrastructura
Nr.
crt

0
1

2

Denumirea
activitatii/pasii
intreprinsi pentru
realizarea
activitatii
1
Alimentare cu apa
extindere si
reabilitare
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Introducere gaz
metan
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.

III
20
07

IV
200
7

I
2008

2

3

4

Semestre
II
I
II
2008 2009 2009

5

6
X

7
X

I
2010

II
2010

8

9

Costul pe o
activitate(Ron)

Costul
total pe
anul 2009

Locale

Resursele financiare
Interne(consiliul Externe
judetean/Guver
n)

10

11

12

13

6.335,87

6.335,87

6.000

335,87

14

-

X

X
1.000

1.000

1.000

-

-

57

3

4

5

6

7

Reabilitare
iluminat public
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Modernizare retea
stradala, drumuri
si trotuare in
Tautii-Magheraus
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Construire statie
de epurare
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Reabilitare si
connsolidare
maluri
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Canalizare si
statie de epurare
in localitatile

X

X

1.000

1.000

1.000

-

X

X

5.312,16

5.312,16

5.000

X

X

500,00

500,00

500,00

X

X

3.000

3.000

3.000

X

X

34.000,00

34.000,00

312,16

34.000,00
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8

Tautii-Magheraus,
Busag si Merisor
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.
Modernizare si
reabilitare cai de
acces, alei si
punti pietonale
- Elaborare Studiu
de Fezabilitate
- Elaborare PT;
-Selectare
constructor,
executie lucrari.

X

X

3.000

3.000

3.000
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Mediu
Nr.
crt

0
1

Denumirea
activitatii/pasii
intreprinsi pentru
realizarea
activitatii
1
Amenajare
parcuri si zone
verzi

III
20
07

IV
200
7

I
2008

2

3

4

Semestre
II
I
II
2008 2009 2009

5

6
x

7
x

I
2010

II
2010

8
x

9

Costul pe o
activitate(Ron)

Costul
total pe
anul 2009

10

11

1.000

1.000

Resursele financiare
Locale
Interne(consil Externe
iul
judetean/Guv
ern)
12
13
14

1.000
-

2

Statie tratare apa

x

x

500

3

Reabilitare si
consolidare
maluri-lucrari
hidrotehnice

x

x

3.000

Europubele,cosur
i stradale,
containere
Canalizare cu
statie de epurare
in localitatile
Tautii-Magheraus
Busag si Merisor

x

x

600

x

x

34.000

500

500

-

4

5

3.000

-

3.000

600

34.000

600

34.000
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Deleted: ¶
¶
¶
¶
¶
¶

6

Amenajare silvica

x

x

x

200

200

200

7

Amenajare pasuni

x

x

x

200

200

200
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Social
Nr.
crt

0
1

Denumirea
activitatii/pasii
intreprinsi
pentru
realizarea
activitatii
1
Construire Sali
sport

III
20
07

IV
200
7

I
2008

2

3

4

Semestre
II
I
II
2008 2009 2009

5

6
X

7
X

I
2010

II
2010

Costul pe o
activitate
(Ron)

Costul
total pe
anul 2009

Resursele financiare
Locale
Interne
Extern
(consiliul
e
judetean/Gu
vern)

8
X

9

10

11

12

1.000,00

1.000

1.000

13

14

2

Amenajare baza
sportiva si
campus scolar

X

SF strand si
zona de
agrement liceu

X

X
300,00

300

300
-

3

-

X
300

300

300
-

4

5

Construire
extindere
reabilitari liceu,
scoli, gradinite
Studii si proiecte
scoli, gradinite,
campus

X

X

X
3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

2.000

X
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6

7

8

9

10

11

12

Amenajare si
constructive
campus si baza
sportiva
Amenajare si
achizitie
dispensare
Modernizare,
reabilitare,
reparatii
capitale,
extinderi si
sisteme de
alimentare si
incalzire casa de
cultura, camine
culturale,
biserici si muzee
Constructii
capele

X

Dotari capeleaer conditionat,
utilitati
Construire
camine cultural
Construire si
amenajare
imobil cu
destinatia
locuinte sociale

X

X
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

X

X

X

3.000

3.000

3.000

X

X

1.000

1.000

1.000

X

X

1.000

1.000

1.000

X

X

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500
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13

Construire
blocrui ANL

1.000

1.000

1.000

14

Construire si
amenajare
parcuri si locuri
de joaca pentru
copii

3.000

3.000

3.000

Elaborat
Comitetul de Dezvoltare Socio-Economic a orasului Tautii Magheraus
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