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Context 

 

Context 
Coerenţa cu documentele strategice şi de 
programare în vigoare 
 
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş este elaborată în contextul şi 
în concordanţă cu planurile de dezvoltare existente şi strategiile sectoriale 
existente la nivel judeţean, cu planul general şi cu planurile sectoriale de 
dezvoltare regională, cu documentele programatice naţionale şi cu cele în 
vigoare la nivel european.  
 
Astfel, elaborarea prezentului document a ţinut cont de concordanţa cu 
Planul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Maramureş, planurile sectoriale 
judeţene în domeniul turismului, mediului, tehnologiilor de vârf şi 
nepoluante şi în domeniul gestionării deşeurilor. La nivel regional, 
documentele la care se aliniază Strategia de dezvoltare a judeţului sunt 
Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii Nord Vest şi planurile sectoriale în 
domeniul turismului, mediului, transporturilor, resurselor umane şi 
învăţământului.  
 
Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Maramureş urmăresc 
coerenţa cu obiectivele stabilire de Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă a României, care a fost elaborată în contextul Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Priorităţile şi măsurile strategice 
de dezvoltare a judeţului Maramureş au fost structurate în concordanţă cu 
prevederile planurilor operaţionale şi sectoriale în vigoare pentru perioada 
de programare activă.  
 
 

Contextul dezvoltării socio-economice a judeţului 
 
Provincie aparent „închisă în sine” prin coordonatele sale geografice, 
depozitară a unei civilizaţii româneşti tradiţionale, dar şi loc de interferenţe 
etnice, Maramureşul a jucat un rol important în ansamblul istoriei 
româneşti şi nu numai.  
 
Constituit din o parte a fostelor „ţări”ale Maramureşului, Chioarului, 
Lăpuşului şi Codrului, actualul judeţ Maramureş are o istorie străveche, aşa 
cum au dovedit-o cercetările arheologice care au scos la iveală urme ale 
prezenţei omului pe aceste meleaguri încă din paleolitic, existenţa umană 
fiind evidenţiată pe parcursul tuturor perioadelor istorice. 
 
Judeţul Maramureş este aşezat în extremitatea nord vestică a României, la 
graniţa cu Ucraina, în apropierea paralelei 47'55" latitudine nordică şi a 
meridianului 23'55" longitudine estică, deci foarte aproape de centrul 
geografic al Europei. 
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Structura administrativă a judeţului cuprinde: 2 municipii (Baia Mare – 
reşedinţă de judeţ, Sighetu Marmaţiei), 11 oraşe (Baia Sprie; Borșa; Cavnic; 
Dragomirești; Seini; Săliștea de Sus; Șomcuta Mare; Ulmeni; Tăuţii Măgherăuş, 
Tg. Lăpuş; Vișeu de Sus), 33 de localităţi componente ale municipiilor şi 
oraşelor, 63 comune şi 214 sate.  
 
Municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş, este un important centru 
urban din nord-vestul României. Este situat în partea vestică a judeţului, în 
depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al Râului Săsar, la o altitudine medie 
de 228 m faţă de nivelul mării, fiind cuprins de coordonatele geografice 47°39' - 
47°48' latitudine nordică şi 23°10' - 23°30' longitudine estică. Municipiul Baia 
Mare constituie unul din polii de dezvoltare ai României, cu potenţial 
semnificativ de influenţă regională şi extra-regională.  
 
Maramureşul este împărţit în patru zone etnografice, fiecare cu obiceiuri şi 
stiluri de viaţă proprii: Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Codrului şi Ţara 
Maramureşului. Ţara Lăpuşului se află în partea de sud a judeţului, 
Maramureşul istoric, sau Ţara Maramureşului, este localizat în partea de SE a 
judeţului. Ţara Chioarului este localizată în sud şi Ţara Codrului în spaţiul 
dintre Culmea Codrului şi Valea Someşului, partea de sud vest a judeţului. 
 
Datorită suprafeţei totale a ariilor naturale protejate, judeţul Maramureş se 
situează pe poziţia a doua la nivel naţional privind suprafaţa acestora. O mare 
parte din ariile naturale protejate din judeţul Maramureş prezintă în 
componenţa lor zone umede, având un regim special de ocrotire şi conservare, 
Mlaştina Iezerul Mare; Turbăria Tăul Negru; Defileul râului Lăpuş (confluenţa 
cu râul Cavnic); zona vârfului Farcău şi a lacului Vinderel; Tisa cu afluenţii 
principali: Vişeu, Iza şi Săpânţa; Someş cu afluenţii: Lăpuş, Sălaj şi Bârsău. 
 
Pe teritoriul judeţului Maramureş se găseşte Parcul Natural Munţii 
Maramureşului, al doilea ca întindere din România, având suprafaţa de 148.850 
hectare, ceea ce reprezintă mai mult de 10 la sută din totalul ariilor protejate 
din ţară (cca 1,4 mil. hectare), fiind surclasat doar de Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării. 
 
Suprafaţa agricolă reprezintă 49,26% din suprafaţa totală de a judeţului, iar 
suprafaţa arabilă reprezintă 13,32% din suprafaţa totală a judeţului, respectiv 
27,03% din suprafaţa agricolă. Suprafaţa ocupată cu păşuni reprezintă 15,88% 
din suprafaţa totală a judeţului, respectiv 32,24% din suprafaţa agricolă. 
Suprafaţa ocupată cu fâneţe reprezintă 19,07% din suprafaţa totală a judeţului, 
respectiv 38,71% din suprafaţa agricolă. 
 
45,79% din suprafaţa judeţului Maramureş este ocupată cu păduri şi altă 
vegetaţie forestieră. În cifre absolute, fondul forestier al judeţului Maramureş 
totalizează  288.699 hectare, ceea ce reprezintă 4,51% din fondul forestier al 
României. 
 
În condiţiile unui relief predominant muntos, judeţul Maramureş este 
caracterizat printr-o reţea hidrografică bogată, aici existând ape freatice din 
abundenţă care asigură în permanenţă alimentarea cu apă a râurilor mici. 
 
 



 

Pag | 7  

 

Context 

În Maramureş există potenţial important pentru producerea de energie din 
resurse hidro şi biomasă, chiar şi potenţial geotermal, dar toate acestea 
necesită investigaţii mai ample. 

 
Micropotenţialul este parte integrantă a potenţialului energetic al României şi 
dacă, până în prezent s-a pus accent în special pe realizarea de centrale 
hidroelectrice cu puteri > 10 MW, România va face demersuri pentru 
valorificarea în continuare a micropotenţialului pentru a răspunde cerinţelor 
Directivei Uniunii Europene privind sursele regenerabile de energie. 
 
Potenţialul energetic tehnic al biomasei este estimat pentru 2010 de 
cca.518.400 TJ/an. 471.000 TJ/an sunt estimaţi a fi generaţi pe baza biomasei 
vegetale, 24.600 TJ/an sunt estimaţi a fi generaţi pe baza biogazului, iar 22.800 
TJ/an sunt estimaţi a fi generaţi pe baza deşeurilor urbane. 

 
La nivelul judeţului Maramureş, potenţialul energetic tehnic al biomasei este de 
2062 TJ/an. 71,29% din acest potenţial este estimat a fi obţinut pe baza 
biomasei agricole, iar 26,71% pe baza biomasei forestiere. 
 
Biomasa este reprezentată de: reziduuri din exploatări forestiere şi lemn de foc, 
deşeuri din industria de prelucrare a lemnului (rumeguş, talaj), deşeuri agricole 
(tulpini), biogaz, deşeuri şi reziduuri menajere. 
 
Populaţia stabilă a judeţului Maramureş a înregistrat în perioada 2000 – 2009 
un trend descendent, valoarea minimă  fiind cea aferentă anului 2008 cu 
511.828 persoane.  În comparaţie cu anul 2000, efectivul populaţiei judeţului 
Maramureş din anul 2009 a scăzut cu 19.009 persoane (-3,6%). La nivelul 
populaţiei stabile din mediul urban avem însă parte de o evoluţie a efectivului 
cu 16.827 persoane (+5,9%), în timp ce la nivelul populaţiei stabile din mediul 
rural trendul este unul descendent: -35.836 persoane (-14,5%).  
 
Densitatea populaţiei din judeţul Maramureş a fost, de asemenea, în scădere în 
intervalul 2000 - 2008. Dacă în anul 2000 densitatea populaţiei era de 84,2 
locuitori / km2, în anul 2008 valoarea densităţii populaţiei se ridică la 81,1 
locuitori / km2. Acelaşi trend îl are şi densitatea populaţiei de la nivelul întregii 
Regiuni de Dezvoltare Nord-Vest sau de la nivelul României. În comparaţie cu 
densitatea populaţiei înregistrată în judeţul Maramureş, densitatea populaţiei 
de la nivel naţional este superioară valoric, iar cea de la nivel regional este 
inferioară. Cu toate acestea, în anul 2009 densitatea populaţiei din judeţul 
Maramureş face un salt uşor, ajungând la 81,2 locuitori / km2. 
 
Distribuţia populaţiei judeţului Maramureş pe grupe de vârstă denotă cu 
claritate prezenţa fenomenului de îmbătrânire al populaţiei. Scăderea constantă 
a efectivului de populaţie cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, concomitentă cu 
creşterea efectivului de populaţie cu vârsta cuprinsă între 15-59 ani şi, mai ales, 
peste 60 ani caracterizează dinamică demografică a judeţului Maramureş încă 
din anul 1990. Dacă în acest an populaţia stabilă cu vârsta până în 14 ani 
însuma 26,3% din populaţia totală, în anul 2008 ponderea acestora a ajuns la 
11,8%. Pe de altă parte, dacă în 1990 efectivul populaţiei cu vârsta peste 60 ani 
se cifra la 12,4% din totalul populaţiei, în anul 2008 ponderea acestora a ajuns 
la 17,4%.  
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Gradul de îmbătrânire demografică este, de asemenea, din ce în ce mai 
accentuat. Dacă în 1990, la 1000 de locuitori cu vârsta până în 15 ani reveneau 
470,5 persoane cu vârsta peste 60 ani, în anul 2008 la 1000 de locuitori cu 
vârsta până în 15 ani revin 1480,3 persoane cu vârsta peste 60 ani. Procentul 
de îmbătrânire al populaţiei este mai accentuat în judeţul Maramureş decât la 
nivel naţional, unde în anul 2008 gradul de îmbătrânire demografică era de 
1279,4‰.  
 
Rata de natalitate din judeţul Maramureş a înregistrat valori cuprinse între 
10,3‰ şi 11,6‰ în intervalul 2000 – 2008, cea mai mare valoare fiind cea din 
anul 2000, iar cea mai mică fiind cea din 2003 şi 2007. Pe de altă parte, rata de 
mortalitate se cifrează tot în jurul valorilor de 10‰ - 11‰, devansând totuşi 
rata natalităţii începând cu anul 2002, an în care rata sporului natural atinge 
minimul negativ (-1‰).  
 
În mediul urban rata sporului natural rămâne pozitivă în perioada 2000-2008, 
numărul născuţilor vii fiind mai mare decât numărul deceselor. În mediul rural 
însă rata sporului natural este negativă, cea mai mică valoare fiind înregistrată 
în anul 2005 şi în anul 2008 (-3,1‰).  
 
Resursele de muncă din judeţul Maramureş se află în uşoară diminuare în 
ultimii ani, ca urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei. Astfel, de la 
328.100 de persoane din anul 2005, în anul 2007 resursele de muncă se 
cifrează la 326.000, cu 2.100 mai puţine persoane. Din totalul resurselor de 
muncă, o pondere mai mare o au persoanele de sex masculin (51,71%), decât 
persoanele de sex feminin (48,28%).  
 
Numărul salariaţilor din judeţul Maramureş a avut, în perioada 1990 – 2007 o 
involuţie de 79.400 de persoane (-45,76%). Din numărul total de salariaţi, în 
anul 2007, un procent de 60,6% erau muncitori (57.000 persoane). De altfel, 
ponderea muncitorilor din totalul de salariaţi a suferit o involuţie de aproape 
20 de procente în perioada 1990-2007.  
 
Rata şomajului din judeţul Maramureş are o valoare de 3,7% în anul 2008, 
valoare superioară celei din anul 1991 (3,4%). Între aceştia ani, rata şomajului 
a avut o evoluţie remarcantă până în anul 2000 (an în care este atinsă valoarea 
maximă de 9,2%), urmată de o scădere moderată până în anul 2007. În rândul 
persoanelor de sex feminin, rata şomajului din anul 2008 este inferioară celei 
generale (3,5%).  
 
În comparaţie cu rata şomajului din judeţul Maramureş, în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Vest se înregistrează în anul 2008 o valoare mai scăzută a 
şomajului (3,3%), în timp ce rata şomajului de la nivel naţional atinge o valoare 
mai ridicată decât cea din judeţul Maramureş (4,4%). 
 
Infrastructura de transport a judeţului este slab dezvoltată, atât din punct de 
vedere al densităţii în teritoriu, cât şi din punct de vedere al gradului de 
modernizare.  
 
Reţeaua rutieră a judeţului are 1.718 km de drumuri publice, din care doar 
30,8% sunt modernizate (530 km), restul sunt fie cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere (469 km), fie pietruite (552 km), fie de pământ (167 km). 
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Densitatea drumurilor publice din judeţul Maramureş este de 26,7 km/100 
km2, situând judeţul sub densitatea pe ţară care este de 29,2 km/100 km2 sau 
sub densitatea pe Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest care este 28,3 km/100 
km2.  
 
Judeţul Maramureş dispune de un aeroport amplasat pe drumul naţional DN1C, 
la o distanţă de 7 km de Municipiul Baia Mare, în oraşul Tăuţii-Măgherăuş. Prin 
acest aeroport se asigură legături interne cu capitala ţării, dar şi legături 
internaţionale prin cursele charter.  
 
Industria prelucrătoare a judeţului are la bază industria prelucrării lemnului, 
48,3% din fondul forestier al judeţului aflându-se în proprietate privată, în anul 
2007.  
 
În contextul economic actual, perspectivele economiei judeţele se bazează atât 
pe dezvoltarea turismului, cât şi dezvoltarea altor industrii, printre care 
industria alimentară.  
 
Agricultura judeţului se încadrează în tendinţele de declin naţionale, situaţie 
determină de fragmentarea excesivă a proprietăţii (gospodăriile de subzistenţă 
fiind predominante), dotarea slabă cu maşini şi utilaje, situaţia precară a 
infrastructurii rurale, folosirea redusă a îngrăşămintelor chimice sau naturale şi 
a pesticidelor, reducerea dramatică a suprafeţelor irigate, degradarea solului, 
deficitul cronic de resurse de finanţare. 
 
Deşi aproximativ 50% din suprafaţa judeţului este teren agricol, doar 13,2% 
din suprafaţa totală este arabilă. Suprafaţa cultivată a suferit o scădere în 
intervalul 1990-2008. În ciuda acestui fapt, producţia agricolă vegetală a 
evoluat semnificativ, în special în cazul unor culturi precum: cartoful, porumbul 
boabe, furajele perene, varza albă, floarea soarelui.  
 
Infrastructura tehnico-edilitară din judeţul Maramureş este destul de 
dezvoltată pe segmentul urban: toate localităţile urbane sunt racordate la 
sistemul de furnizare a apei potabile şi 85% din ele (11 localităţi) sunt 
racordate la sistemul de canalizare publică. Însă, doar municipiul Baia Mare 
este racordat la sistemul de furnizare a energiei termice.  
 
În mediul rural sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă 79,4% dintre 
localităţi, iar la reţeaua de canalizare publică doar 25,4% dintre localităţi.  
Amenajarea teritoriului şi planificarea spaţială a judeţului se încadrează într-o 
etapă în plină dezvoltare socio-spaţială. În judeţul Maramureş procesul de 
urbanizare se realizează prin dezvoltarea continuă a oraşelor existente, printr-
o tendinţă de înglobare economică şi socială a localităţilor rurale aflate în 
imediata lor vecinătate. 
 
Zonele urbane reprezintă un cadru complex ce include zonele rezidenţiale, 
industriale, culturale, administrative, de cercetare şi învăţământ precum şi cele 
comerciale. De asemenea, infrastructura constituie un element fundamental 
asigurând interconexiuni spaţiale interne şi externe, iar dezvoltarea sistemului 
urban în ansamblul său depinde în mare măsură şi de managementul axat pe 
dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea accesului la aceasta.   
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Suprafaţa locuibilă a avut un trend ascendent în ultimii ani, ajungând la 7260,3 
mii metri pătraţi arie desfăşurată în anul 2007. Suprafaţa medie a unei locuinţe 
din judeţul Maramureş este de 39 metri pătraţi.  
 
Suprafaţa spaţiilor verzi din localităţile urbane din judeţul Maramureş aproape 
s-a dublat în perioada 2000 – 2007. Astfel, dacă în anul 2000 suprafaţa spaţiilor 
verzi măsura 276 hectare, în anul 2007 aceasta a crescut cu 92 procente, 
ajungând la 531 hectare. 
 
Judeţul Maramureş se bucură de un patrimoniu cultural bogat, cele mai 
reprezentative fiind cele peste 100 biserici de lemn, dintre care opt fac parte 
din patrimoniul cultural UNESCO: Bârsana, Budeşti, Deseşti, Plopiş, Poienile 
Izei, Rogoz şi Şurdeşti. Acestora li se adaugă o gamă bogată şi variată de 
obiective materiale şi imateriale care completează patrimoniul cultural şi 
istoric al Maramureşului şi conferă judeţului un potenţial turistic deosebit. 
 
Numărul structurilor de primire turistică din judeţul Maramureş a avut o 
evoluţie remarcabilă în ultimii ani, de la 146 unităţi de cazare înregistrate în 
anul 2006, ajungându-se la 183 unităţi de cazare în anul 2008 (cu 37 mai multe 
structuri). Din totalul structurilor de primire turistică din Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Vest, în judeţul Maramureş erau înregistrate în anul 2008 
circa 31%. Mai mult decât atât, ritmul de creştere al numărului unităţilor de 
cazare din Maramureş este superior ritmului de creştere al numărului 
unităţilor de cazare din întreaga regiune de dezvoltare.  
 
Cea mai mare parte a structurilor de primire turistică din judeţul Maramureş 
intră în categoria pensiunilor turistice rurale (60% din totalul structurilor – 
110 structuri), pe poziţia secundă fiind pensiunile turistice urbane (19% din 
totalul structurilor – 35 structuri). De asemenea, dezvoltarea unităţilor de 
cazare de tipul pensiunilor – fie urbane, fie rurale – a fost unul remarcabilă în 
intervalul 2006 – 2008: de la 24 pensiuni turistice urbane înregistrate în anul 
2006, s-a ajuns la 35 pensiuni turistice urbane în anul 2008, iar de la 87 
pensiuni turistice rurale înregistrate în anul 2006, s-a ajuns la 110 pensiuni 
turistice rurale în anul 2008.  
 
Nu doar numărul structurilor de primire turistică a înregistrat un trend pozitiv 
în ultima perioadă, ci şi capacitatea de cazare existentă (număr locuri) şi 
capacitatea de cazare în funcţiune (număr locuri – zile). Astfel, dacă în 
intervalul 2006 – 2008, capacitatea de cazare existentă a înregistrat o evoluţie 
de 18,8 procente, capacitatea de cazare în funcţiune a înregistrat o evoluţie de 
21,34 procente.  
 
Durata medie de şedere a turiştilor români este de 2,1 zile, valoare superioară 
duratei medii de şedere a turiştilor străini (1,8 zile). În comparaţie cu durata 
medie de şedere înregistrată în unităţile de cazare din judeţul Maramureş, la 
nivel naţional şi la nivel regional se înregistrează o durata de şedere a turiştilor 
mai ridicată: 2,9 zile în România (3,1 zile turiştii români şi 2,3 zile turiştii 
străini) şi 2,8 zile în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (2,9 zile turiştii români 
şi 1,8 zile turiştii străini).  
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Primele luni ale anului 2009 (ianuarie – mai) se remarcă printr-o involuţie a 
indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare faţă de aceeaşi perioadă a 
anului anterior. Astfel, dacă în luna mai 2008, indicele de utilizare netă a 
capacităţii de cazare a fost de 19,4%, în luna mai 2009 indicele de utilizare netă 
a capacităţii de cazare a fost de 16,1%.  

 
Numărul turiştilor sosiţi în judeţul Maramureş a avut un trend sinusoidal în 
intervalul 2000 – 2008, doar începând cu anul 2004 evoluţia turiştilor sosiţi 
fiind consecventă. Raportat la anul 2000, în anul 2008 s-au înregistrat cu 
31.720 mai multe sosiri (42,65%). În acelaşi interval de timp şi numărul 
înnoptărilor a crescut cu aproximativ 30.000 de nopţi, de la 185.097 nopţi 
înregistrate în anul 2000, ajungându-se la 215.909 nopţi în anul 2008. Pe de 
altă parte, durata medie de şedere în structurile de primire turistică a scăzut de 
la 2,5 zile în anul 2000, la 2 zile în anul 2008.    
 
Din totalul turiştilor sosiţi în judeţul Maramureş, în anul 2008, un procent de 
80,1% sunt români, iar 19,9% sunt turişti străini. Structurile de cazare 
preferate de turiştii români şi străini sunt hotelurile, peste 57% din turiştii 
români şi 81% din turiştii străini cazându-se în astfel  de unităţi de cazare.  
  
Calculând capacitatea medie de cazare a structurilor de primire turistică pe 
tipuri de structuri, putem conclude că taberele de elevi şi preşcolari din judeţul 
Maramureş au înregistrat în anul 2008 cea mai ridicată valoare: 115 locuri. Pe 
de altă parte, hotelurile din această regiune au o capacitate medie de 83,5 
locuri, hostelurile de 69,5 locuri, iar cabanele turistice de circa 50 locuri. La 
polul opus se situează hotelurile apartament cu o capacitate medie de 8 locuri, 
urmate de pensiunile turistice rurale cu o capacitate medie de cazare de  9,2 
locuri şi pensiunile turistice urbane cu o capacitate medie de cazare de 12,7 
locuri.  
 
În ceea ce priveşte indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare din judeţul 
Maramureş (numărul înnoptărilor raportat la capacitatea de cazare în 
funcţiune), acesta se află cu mult sub indicele de utilizare netă înregistrat la 
nivel naţional, dar şi la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Astfel, dacă în 
judeţul Maramureş, în anul 2008, indicele de utilizare netă a atins valoarea de 
14,8%, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest indicele de utilizare netă a fost de 
32,7%. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare de la nivel naţional este 
însă superior valorilor anterior menţionate (35%). Mai mult decât atât, în 
judeţul Maramureş se înregistrează cea mai scăzută valoare a indicelui de 
utilizare netă a capacităţii de cazare din întreaga regiune de dezvoltare Nord-
Vest.  
 
Structurile care au cea mai ridicată utilizare netă a capacităţii de cazare sunt 
hotelurile (22,90%), hostelurile (19,90%) şi taberele de elevi şi preşcolari 
(13,40%), în timp ce unităţile de primire turistică ce înregistrează cel mai 
scăzut indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare sunt hotelurile 
apartament (2,60%), pensiunile turistice rurale (4,10%) şi cabanele turistice 
(4,20%).  
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Analiza SWOT generală 
 

 
puncte tari puncte slabe 

 Poziţionare geografică avantajoasă; 
 Posibilitate de acces internă şi 
internaţională prin căi rutiere, feroviare şi 
aeriene;  

 Existenţa Aeroportului Internaţional de la 
Baia Mare; 

 Existenţa punctelor de trecere a frontierei 
cu Ucraina;  

 Existenţa formelor de relief variate;  
 Reţea hidrografică bogată;  
 Existenţa patrimoniului natural deosebit de 
valoros; 

 Existenţa solurilor cu proprietăţi pedologice 
deosebite;  

 Existenţa speciilor de faună sălbatică 
valorificate economic; 

 Existenţa fondului cinegetic variat;  
 Existenţa amenajărilor hidroenergetice  
 Existenţa zăcămintelor de substanţe 
minerale utile metalifere;  

 Existenţa potenţialului pentru producerea 
de energie din resurse hidro şi biomasă;  

 Existenţa unui patrimoniu cultural-istoric 
bogat;  

 

 Infrastructura de transport slab dezvoltată 
şi modernizată;  

 Lipsa curselor aeriene internaţionale 
directe;  

 Punctele de frontieră dintre România şi 
Ucraina insuficient valorificate (punctul de 
trecere Valea Vişeului este neoperaţional); 

 Înregistrarea unui trend descendent al 
populaţiei stabile a judeţului;  

 Necesitatea recalificării forţei de muncă, în 
condiţiile modificării structurii economice a 
judeţului;  

 Prezenţa fenomenului de îmbătrânire 
demografică a populaţiei;  

 Creşterea continuă a necesarului de forţă de 
muncă;  

 Scăderea indicatorilor mişcării naturale a 
populaţiei;  

 Creşterea migraţiei populaţiei spre alte 
judeţe, respectiv alte ţări;   

 Diminuarea resurselor de muncă;  
 Tendinţe de creştere a ratei şomajului;  
 Clasarea pe ultimul loc în cadrul regiunii 
Nord-Vest, în ceea ce priveşte produsul 
intern brut realizat pe cap de locuitor;  

 Dezvoltare insuficientă a sectorului agricol, 
doar 13,2% din suprafaţa totală a judeţului 
fiind arabilă;  

 
oportunităţi ameninţări 

 Accesarea fondurilor europene 
nerambursabile; 

 Existenţa programelor naţionale de 
dezvoltare ce stabilesc axele prioritare şi 
domeniile majore de intervenţie în 
domeniile resurselor umane, dezvoltării 
durabile, transporturilor, dezvoltare rurală, 
etc.; 

 Facilitarea accesului în Ucraina prin 
eliminarea regimului de acordarea a vizelor; 

 Neincluderea judeţului în zonele de 
Transport Pan-European;  

 Dificultăţi în procesul de restructurare a 
economiei locale (de-industrializare);  

 Dificultăţi ale economiei locale în contextul 
actualei crize economice mondiale;  
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Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 

Viziune 
 
Viziunea strategică de dezvoltare a Judeţului Maramureş este construită în 
urma procesului de consultare publică sectorială şi a analizelor socio-
economice amănunţite.  
 
Dezvoltarea viitoare a judeţului Maramureş din punct de vedere social, 
economic şi cultural se va încadra în contextul evoluţiei generale a Regiunii 
Nord Vest respectând, în acelaşi timp, politicile şi principiile de dezvoltare 
naţionale şi europene.  

 

 

 

Viziune 2014 
Dezvoltarea judeţului Maramureş pe termen scurt va fi orientată spre 
valorificarea superioară a resurselor care contribuie la potenţialul turistic al 
zonei. Fie că este vorba de obiective naturale sau istorice sau pur şi simplu de 
elemente ale traiului tradiţional reprezentativ pentru judeţ, obiectivele şi 
atracţiile cu potenţial turistic vor fi promovate şi amenajate corespunzător 
pentru a întregi imaginea complexă a turismului maramureşean. Turismul va 
deveni, pe termen scurt, un element esenţial pentru dinamizarea întregii sfere 
socio-economice şi culturale, la nivelul judeţului Maramureş. Astfel, judeţul 
Maramureş va deveni o destinaţie turistică permanentă, atractivă atât pentru 
turiştii din ţară dar şi de peste hotare. Turismul va antrena o serie de alte 
domenii de activitate, stabilind o relaţie de reciprocitate vis-à-vis de 
dezvoltarea viitoare cu domenii precum cultura, mediul, industria etc.   

 
Pentru susţinerea dezvoltării economice trebuie sprijinit sectorul productiv 
local care poate asigura o dezvoltare sănătoasă şi sigură a economiei 
maramureşene. Variantele de îmbunătăţire a acestui domeniu sunt 
valorificarea specificităţii locale (în special în ramuri precum industria 
alimentară, care pot interacţiona cu activităţile turistice şi care pot beneficia de 
pe urma imaginii turistice locale), introducerea de noi tehnologii, sprijinirea 
activităţilor inovative şi promovarea energiilor alternative ca obiect de 
activitate şi/sau ca măsură a protecţiei mediului. În acest fel, judeţul 
Maramureş va oferi un context favorabil dezvoltării activităţilor economice şi 
investiţiilor, respectând valorile locale şi protejând mediul natural. 

 
Toate măsurile ce vor fi întreprinse în contextul dezvoltării socio-economice a 
judeţului vor fi îndreptate spre elementul care dă sensul acestei dezvoltări, şi 
anume, omul. Privit la nivel judeţean, omul se regăseşte în ceea ce este cuprins 
în termenul de comunitate umană, comunitatea judeţului Maramureş, cu 
particularităţile actuale cunoscute. Activităţile  viitoare cuprinse în cadrul 
strategic al judeţului vor fi orientate spre diminuarea diferenţelor cauzate de 
aceste particularităţi, fie că ne referim la diferenţe de ordin teritorial (rural-
urban), de gen sau etnice, fie la dezavantaje cauzate de vârstă (tineri, vârstnici), 
de anumite incapacităţi, de situaţii sociale nefavorabile etc. Dezvoltarea socio-
economică a judeţului Maramureş va promova egalitatea de şanse, pentru ca  
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Viziune 

judeţul să devină un spaţiu care va oferi condiţii bune de trai şi de muncă şi 
oportunităţi reale de dezvoltare socială şi culturală pentru toţi cetăţenii, 
indiferent de mediul de provenienţă, etnie, situaţie socială, vârstă etc. 
 
Reţeaua de aşezări umane ale judeţului va presupune interacţiuni permanente, 
sprijinite şi monitorizate de către autorităţile judeţene. Oraşele vor avea un rol 
foarte important pentru dezvoltarea judeţului, devenind centre de polarizare 
locală pentru aşezările rurale din apropiere, în scopul dezvoltării capacităţii 
administrative locale, a relaţiilor economice, a unei mai bune ocupări a forţei de 
muncă. În acest mod se va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii din judeţul 
Maramureş prin integrarea teritorială a comunităţilor locale care se vor bucura 
de servicii publice moderne, vor avea acces la educaţie de calitate, se vor putea 
dezvolta din punct de vedere profesional, vor putea valorifica oportunităţi 
diverse de ordin cultural şi social. 

 
Evoluţia comunităţii judeţene în ansamblul său, însuşindu-şi principiile 
dezvoltării durabile în contextul societăţii moderne, poate fi realizată doar prin 
integrarea soluţiilor electronice şi a avantajelor oferite de Internet în toate 
sferele de activitate. Pe termen scurt, comunitatea maramureşeană va face 
eforturi pentru îndreptarea către o societate informaţională şi o economie 
bazată pe cunoaştere, cu rezultate evidente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
competitivităţii economice locale, a capacităţii administrative, a îmbunătăţirii 
accesului la informaţie şi comunicare, a dezvoltării sociale şi culturale. 

 
Deoarece poziţionarea judeţului raportat la principalele direcţii de transport 
terestru nu este una extrem de favorabilă (nu este amplasat pe magistrale de 
transport iar munţii reprezintă o barieră naturală), acţiunile de promovare şi 
investiţiile în infrastructura de racordare la principalele căi de transport 
naţionale şi europene vor fi abordate cu prioritate. În acest fel, Maramureşul va 
deveni unul dintre nodurile reţelelor europene de destinaţii turistice, destinaţii 
pentru investiţii, a reţelelor de cercetare, de producere a energiilor alternative 
etc.  

 

Viziune 2020-2030 
Privit pe termen lung, Maramureşul viitorului va fi o zonă cu o identitate 
culturală şi istorică bine definită, în contextul unei dezvoltări economice solide. 
Judeţul Maramureş va fi caracterizat de un nivel înalt de trai, datorită căruia se 
va distinge în regiunea Nord Vest şi în România drept un spaţiu atractiv pentru 
a locui şi a munci.  
 
Judeţul Maramureş va deveni o destinaţie turistică europeană, atractivă prin 
obiectivele şi atracţiile turistice locale şi prin serviciile moderne pe care le va 
pune la dispoziţie turiştilor. Definitorie pentru imaginea turistică a judeţului va 
fi conservarea elementelor ce ţin de identitatea culturală locală într-un cadru 
natural bine protejat şi dezvoltat. 
 
Mediul economic local va fi avantajat de activităţile inovative care îi vor conferi 
un grad ridicat de competitivitate, iar produsele maramureşene vor fi 
recunoscute pe pieţele europene pentru calitatea şi specificitate lor.  
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Misiune 
 
 
 
 
Misiunea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Maramureş este de a crea un 
cadru unitar în care să fie regăsite măsurile şi acţiunile viitoare îndreptate către 
dezvoltarea socio-economică a judeţului, întreprinse de comunitate în 
ansamblul său: autorităţi judeţene şi locale, mediul de afaceri, sectorul non-
guvernamental, cetăţenii simpli.  
 
Stabilirea unui cadru strategic judeţean va eficientiza dezvoltarea mediului de 
afaceri, îmbunătăţirea atractivităţii judeţului ca destinaţie turistică şi ca 
destinaţie a investiţiilor, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, dezvoltarea 
activităţilor culturale, dezvoltarea competitivităţii administrative etc. 
 
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş va fi orientată spre a integra 
politicile de dezvoltare de la nivel local cu priorităţile şi măsurile stabilite la 
nivel regional şi naţional, pentru a contribui în acelaşi timp la realizarea 
obiectivelor locale şi la atingerea celor prevăzute de documentele programatice 
ale regiunii şi ale ţării. 
 
Pentru Consiliul Judeţean Maramureş, Strategia de Dezvoltare devine un 
instrument esenţial care îi va servi la îndeplinirea rolului de sprijin şi 
coordonare pentru proiectele locale ce vor fi implementate în judeţ. Pentru 
autorităţile publice locale, strategia va reprezenta un sistem canalizator în care 
îşi vor putea încadra activităţile ce vor contribui la dezvoltarea locală şi 
judeţeană, astfel încât să se obţină o rezultantă puternică şi mobilizatoare 
pentru societatea maramureşeană în ansamblu. 
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Obiective 

 

 

Obiective 
 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Maramureş pe termen 
scurt este valorificarea superioară a valorilor materiale şi imateriale şi a 
resurselor umane pentru a sprijini dezvoltarea economică şi instituţională 
astfel încât să se reducă discrepanţele dintre nivelurile de dezvoltare socio-
economică ale comunităţilor cuprinse de judeţ. 
 

Pe termen lung, obiectivul strategic de dezvoltare a judeţului Maramureş este 
îmbunătăţirea nivelului de trai şi al dezvoltării generale a judeţului astfel încât 
Maramureşul să devină un spaţiu european competitiv, atractiv pentru turişti şi 
pentru investitori, recunoscut pentru valenţele sale economice, sociale şi 
culturale. 

 

 

 

Obiective specifice 
 
 

OS 1. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului pentru a asigura 
comunicarea directă şi eficientă cu principalele magistrale de 
transport naţionale şi europene, în sensul sprijinirii activităţilor 
economice, circulaţiei turistice, îmbunătăţirii accesului în şi dinspre 
judeţul Maramureş. 

OS 2. Îmbunătăţirea imaginii generale a judeţului Maramureş prin 
promovarea adecvată şi eficientă a atracţiilor turistice şi a 
oportunităţilor de investiţii din judeţul Maramureş. 

OS 3. Sprijinirea dezvoltării competitivităţii economice locale, cu accent pe 
dezvoltarea sectorului IMM şi pe abordarea inovatoare a procesului 
de producţie, pentru crearea de noi locuri de muncă şi de produse cu 
valoare adăugată ridicată. 

OS 4. Afirmarea rolului polarizator al oraşelor la nivel local pentru 
dezvoltarea relaţiilor urban-rural care să conducă la o dezvoltare 
armonioasă a spaţiului judeţean în ansamblu 

OS 5. Îmbunătăţirea corelării programelor şcolare cu nevoile pieţei forţei 
de muncă şi sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă pentru a 
răspunde dinamicii cererii de specializări a mediului economic 
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OS 6. Eficientizarea activităţii administraţiilor publice prin îmbunătăţirea 

capacităţilor de planificare, accesare şi implementare a proiectelor, 
coordonarea în plan teritorial a proiectelor, optimizarea proceselor 
de furnizare a serviciilor publice etc 

OS 7. Amenajarea corespunzătoare şi îmbunătăţirea managementului 
zonelor naturale ale judeţului în scopul protecţiei şi îmbunătăţirii 
mediului natural judeţean 

OS 8. Valorificarea elementelor culturale şi istorice ale patrimoniului 
judeţean pentru redefinirea identităţii veritabile a  Maramureşului şi 
pentru sprijinirea activităţilor culturale şi turistice. 
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Plan de priorităţi şi măsuri 

Priorităţi. Plan de măsuri 
Prioritatea 1. Îmbunătăţirea accesibilităţii judeţului 

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea accesului la sistemele moderne de comunicare şi 
informare. Accesul la Internet. 

Măsura 1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport 

 
Prioritatea 2. Sprijinirea mediului economic judeţean 

Măsura 2.1. Îmbunătăţirea atractivităţii judeţului pentru atragerea de turişti şi de 
investiţii 

Măsura 2.2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic  
Măsura 2.3. Sprijinirea mediului de afaceri local  
Măsura 2.4. Competitivitate prin cercetare şi inovare  

 
Prioritatea 3. Dezvoltarea spaţiului rural 

Măsura 3.1. Îmbunătăţirea atractivităţii satelor maramureşene 
Măsura 3.2. Conservarea valorilor ce ţin de identitatea culturală şi istorică a 

judeţului Maramureş – patrimoniul tangibil şi intangibil din mediul rural 
Măsura 3.3. Sprijinirea activităţilor economice din spaţiul rural 
Măsura 3.4. Sprijinirea parteneriatelor urban-rural  

 
Prioritatea 4. Dezvoltarea potenţialului uman 

Măsura 4.1. Identificarea particularităţilor pieţei forţei de muncă din judeţul 
Maramureş 

Măsura 4.2. Sprijinirea eficientizării formării profesionale şi a adaptabilităţii forţei 
de muncă  

Prioritatea 5. Dezvoltarea capacităţii administrative 
Măsura 5.1. Îmbunătăţirea capacităţilor de concepere şi implementare a proiectelor 

cu finanţare nerambursabilă 
Măsura 5.2. Eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor publice 
Măsura 5.3. Îmbunătăţirea colaborării cu mediul nonguvernamental  
 

Prioritatea 6. Dezvoltarea serviciilor publice 
Măsura 6.1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de utilităţi publice 
Măsura 6.2. Îmbunătăţirea sistemului medico-sanitar 
Măsura 6.3. Îmbunătăţirea sistemului de servicii sociale 
Măsura 6.4. Îmbunătăţirea sistemelor publice de educaţie şi cultură 
Măsura 6.5. Îmbunătăţirea sistemului public de siguranţă şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă 
 

Prioritatea 7. Îmbunătăţirea şi protecţia mediului 
Măsura 7.1. Promovarea posibilităţilor de producere şi utilizare a energiilor 

alternative 
Măsura 7.2. Protecţia şi îmbunătăţirea ecologică a mediului antropizat  
Măsura 7.3. Evaluarea amănunţită a problemelor de mediu ale zonelor afectate de 

poluarea istorică şi identificarea soluţiilor viabile de ameliorare şi 
reabilitare 
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Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 
 
 
 
Prioritatea 1. Îmbunătăţirea accesibilităţii judeţului 

 
 
 
 
 

Factor esenţial al dezvoltării economice, sistemul de transport şi comunicaţii al 
judeţului Maramureş devine o prioritate în sensul necesităţii imperative de 
rezolvare a problemelor de infrastructură ale judeţului, pentru a facilita 
dezvoltarea economică şi socială în termeni de eficienţă şi de durabilitate.  

 
Funcţionalitatea sistemelor de transport şi comunicaţii depinde în mod esenţial 
de starea calitativă dar şi de densitatea acestuia. De aceea, pentru a îmbunătăţi 
accesibilitatea judeţului, în accepţiunea actuală care se referă la infrastructura 
de transport şi la conectarea la sistemele moderne de comunicaţii, se impune 
modernizarea reţelei de transport şi facilitarea accesului larg la serviciile 
moderne de comunicare şi informare.  
 
Accesibilitatea se referă atât la judeţul în ansamblu, ca unitate teritorial-
administrativă distinctă, cât şi la fiecare dintre localităţile sale componente. 
Fiecare dintre acestea trebuie să beneficieze de infrastructură de transport şi 
comunicaţii care să permită accesul nelimitat, eficient şi în condiţii de 
siguranţă.  
 
Dezvoltarea accesibilităţii teritoriale a judeţului trebuie să pornească de la 
premisa că o infrastructură modernă de transport şi comunicaţii este un 
element firesc al unei societăţi actuale şi un factor esenţial al dezvoltării 
economice şi sociale.  
 
 
Măsuri: 
 

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea accesului la sistemele moderne de comunicare şi 

informare. Accesul la Internet. 

Măsura 1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport 
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Prioritatea 1: Accesibilitate 

Măsura 1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport 
 
Infrastructura rutieră a judeţului Maramureş nu se ridică la standardele 
moderne nici din punctul de vedere al stării tehnice, nici al semnalizării şi nici 
al sistemelor de indicatoare de orientare. Acest fapt are repercusiuni asupra 
traficului în şi dinspre judeţul Maramureş, a traficului intrajudeţean, dar şi 
asupra tranzitării judeţului. 
 
Accesul din şi înspre judeţul Maramureş are trei direcţii principale: Cluj (prin 
Dej), Satu Mare (prin Baia Mare sau prin Sighetu Marmaţiei) şi judeţul Suceava 
(prin Borşa). Din cauza stării actuale a carosabilului dar şi din cauza limitărilor 
fizice a capacităţii de trafic şi a vitezei de deplasare, accesul în şi din judeţul 
Maramureş este îngreunat, luând în calcul în primul rând timpul de deplasare şi 
siguranţa în trafic.  
 
Pe lângă situarea oarecum izolată faţă de principalele direcţii naţionale de 
transport rutier, starea drumurilor din judeţul Maramureş este unul din factorii 
care determină o oarecare izolare a judeţului din punctul de vedere al traficului 
rutier, mai ales dacă ne referim la cel de tranzit. Deşi ar putea reprezenta 
legătura dintre jumătatea de nord a Regiunii Nord-Est cu nordul Regiunii Nord-
Vest şi accesul spre Ungaria şi ţările europene prin vama Petea, ruta ce leagă 
judeţul Suceava de judeţul Satu Mare traversând judeţul Maramureş este 
deseori evitată, în favoarea altor trasee.  
 
O altă dimensiune care trebuie luată în calcul este traficul intrajudeţean, care 
vizează legăturile rutiere între localităţile judeţului. Densitatea drumurilor 
maramureşene este destul de scăzută, iar starea tehnică actuală nu este nici pe 
departe cea corespunzătoare. Acest lucru face ca accesibilitatea localităţilor 
judeţului (şi a obiectivelor turistice) să fie îngreunată. 
 
Aşadar, propunem abordarea acestei măsuri în două secţiuni, şi anume una 
care să facă referire la axele majore de transport, cele care conectează judeţul la 
rutele majore de transport şi la principalele destinaţii învecinate şi o a doua 
care să vizeze rutele interne de transport rutier. 
 
 
Secţiunea 1 - Axele de transport rutier interjudeţean 

 
Această secţiune se referă la rutele de transport rutier care fac legătura cu 
principalele axe naţionale şi europene de transport şi cu centrele urbane de 
interes regional. 

 
Ruta 1: limita cu judeţul Suceava – Borşa – Moisei – Sighetu Marmaţiei – 

limita cu judeţul Satu Mare (segmente din DN 18 şi DN 19) 
 
Această rută asigură conectarea părţii de nord a Regiunii Nord Est la partea 
de nord a Regiunii Nord Vest, accesul judeţului spre judeţele Suceava şi Satu 
Mare şi spre Ungaria, prin Vama Petea. De asemenea, facilitează accesul spre 
Ucraina, prin vama de la Sighetu Marmaţiei.  
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Ruta 2: limita cu judeţul Cluj (dinspre Dej) - Baia Mare - limita cu jud. Satu Mare (DN 1C) 

 
Această rută asigură accesul judeţului la centrul Regiunii Nord-Vest - municipiul Cluj-
Napoca - şi la celelalte oraşe – poli de importanţă regională din Regiune şi facilitează 
accesul dinspre toate regiunile ţării spre judeţul Maramureş. 
 
Această rută este continuată pe traseul Satu Mare – Petea – Vaja (Ungaria). Secţiunea Baia 
Mare – Vaja este prioritară, propunându-se construirea unui drum expres pe acest traseu, 
care să asigure accesul facil a municipiului Baia Mare şi a judeţului Maramureş la sistemul 
european de autostrăzi. 
  
 
Secţiunea 2 - Axele de transport rutier intrajudeţean 
 
Această secţiune se referă la rutele de transport rutier care fac legătura între localităţile 
judeţului. În ideea dezvoltării policentrice, aceste rute fac legătura între polii locali de 
dezvoltare şi localităţile arondate şi asigură accesul tuturor localităţilor la reşedinţa 
judeţului, municipiul Baia Mare, pol de dezvoltare de importanţă regională. 
 
În Planul de amenajare a Teritoriului Judeţean, varianta reactualizată în anul 2009, sunt 
prevăzute patru culoare principale de transport rutier care fac legătura între localităţile 
judeţului. O parte dintre segmente ale acestor culoare se suprapun peste rutele propuse 
mai sus.  

 
Aceste culoare acoperă reţeaua actuală de transport a judeţului şi totalizează 
circa 705 km de drum naţional şi judeţean.   

 
 

Culoarul I: limită judeţ Suceava – Borşa – Moisei – Rozavlea – Bârsana – 
Budeşti – Cavnic – Baia Mare – Hideaga – Ardusat – Gârdani – Ariniş – limită 
judeţ Sălaj  

 
Sectoarele de drum din componenţa acestui culoar sunt: 

 
indicativ secţiune lungime 

DN 18 limită judeţ Suceava – Borşa – Moisei 46,138 km 
DN 17C Moisei – Săcel 10,329 km 
DJ 186 Săcel – Bârsana 40,130 km 
DJ 185 Bârsana – Călineşti 10,342 km 

DJ 186B Călineşti – Budeşti 8,464 km 
DJ 109F Budeşti –  Cavnic 16,667 km 
DJ 184 Cavnic – Baia Sprie 22,578 km 
DN 18 Baia Sprie – Baia Mare 9,803 km 
DN 1C Baia Mare – Hideaga 13,640 km 
DJ 193 Hideaga – Ardusat 8,854 km 

DJ 108A Ardusat – Gârdani 12,460 km 
DJ 108D Gârdani – Ariniş – limită judeţ Sălaj 16,166 km 

 Total  
 

215,571 km 
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Culoarul II: Vişeul de Sus (Valea Vaserului) – Vişeul de Jos – Bogdan Vodă – Şieu 
– Botiza – Băiuţ – Târgu Lăpuş – Vima Mică – Boiu Mare – Mesteacăn – Şomcuta 
Mare – Mireşu Mare – Ulmeni – Ariniş 

 
Sectoarele de drum din componenţa acestui culoar sunt: 

 
indicativ secţiune lungime 

DJ 187A Valea Vaserului – Vişeul de Sus 5,000 km 
DN 18 Vişeul de Sus – Vişeul de Jos 10,525 km 
DJ 188 Vişeul de Jos – Bogdan Vodă 10,850 km 
DJ 186 Bogdan Vodă – Şieu 6,142 km 

DJ 171A Şieu – Botiza 10,300 km 
DJ 171D Botiza 4,000 km 
drum de exploatare Băiuţ – Mina Văratic – Botiza 18,000 km 
DJ 109U Strâmbu Băiuţ – Băiuţ 4,000 km 
DJ 109F Băiuţ – Târgu Lăpuş 34,020 km 
DJ 109G Peteritea – Vima Mică – Boiu Mare – Mesteacăn 26,680 km 
DN 1C Mesteacăn – Şomcuta Mare 16,355 km 

DJ 182B Şomcuta Mare – Mireşu Mare – Ulmeni – Ariniş 24,573 km 
 Total 170,445 km 

 

 
Culoarul III: Sighetu Marmaţiei – Săpânţa – Giuleşti – Mara – Izvoarele – Valea 
Neagră – Firiza – Baia Mare – Copalnic Mănăştur – Târgu Lăpuş – Coroieni – 
limită judeţ Sălaj 

 
Sectoarele de drum din componenţa acestui culoar sunt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culoarul IV: Vişeu de Jos – Petrova – Sighet – Baia Mare – drum expres [Baia 
Mare – Satu Mare – Vaja (Ungaria 

 
Sectoarele de drum din componenţa acestui culoar sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicativ secţiune lungime 

DN 19 Sighetu Marmaţiei – Săpânţa 18,417 km 
DJ 183 Săpânţa – Valea Neagră – Firiza – Baia Mare 55,000 km 
DJ 182 Baia Mare – Copalnic Mănăştur – Tg. Lăpuş 43,850 km 

DJ 109F Târgu Lăpuş – Coroieni – lim. judeţ Sălaj 23,400 km 
 Total  

 
140,667 km  

indicativ secţiune lungime 

DN 18 Vişeu de Jos – Sighetu Marmaţiei – Baia Mare 116,516 km 
DN 1C pe teritoriu administrativ Baia Mare 5,000 km 

Drum expres pe teritoriul judeţului: 29,500 km 
DJ 109F Târgu Lăpuş – Coroieni – lim. judeţ Sălaj 23,400 km 

 Total  
 

151,016 km  



 

Pag | 24  
 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 
Măsura 1.2. Îmbunătăţirea accesului la sistemele moderne de comunicare 
şi informare. Accesul la Internet. 

 

Accesul la tehnologiile moderne de informare şi comunicare reprezintă un 
element de bază a unei societăţi moderne şi devine esenţial pentru dezvoltarea 
personală şi pentru dezvoltarea economică, în general. Soluţiile electronice 
moderne, bazate de foarte multe ori pe interacţiuni „on-line” eficientizează 
foarte mult activităţile economice, administrative, informarea, comunicarea etc.  
 
Având în vedere situaţia globală în care există comunităţi mari care nu au acces 
la soluţiile digitale moderne, a fost dezvoltat conceptul de „diviziune digitală”, 
ca o formă de discriminare între persoanele care sunt favorizate de accesul la 
tehnologiile noi.  În acest context, posibilitatea şi abilităţile de a utiliza 
computerul au fost înlocuite rapid cu accesul la Internet şi la facilităţile oferite 
de acesta. 
 
Prin această măsură, Strategia îşi propune facilitarea accesului cetăţenilor la 
computer şi la Internet, în special a persoanelor din comunităţile rurale mai 
izolate. 
 
Acţiunea 1.2.1. Crearea de Centre Publice de Acces la Internet 
 
O soluţie este crearea unor Centre Publice de Acces la Internet, care să faciliteze 
accesul populaţiei la oportunităţile de informare şi comunicare oferite de 
Internet. Astfel de centre pot fi organizate în şcoli, în laboratoare care să fie 
folosite de elevi în timpul orelor de specialitate, iar în afara programului să 
funcţioneze în regim de centru de acces la Internet pentru publicul larg. Pe 
lângă accesul la Internet, beneficiarii acestor centre pot fi instruiţi în utilizarea 
de bază a computerului.  
 
Acţiunea 1.2.2. Crearea unei reţele judeţene de tip broadband  
 
Pentru a asigura funcţionarea unor centre de acest gen, va fi necesară 
conectarea instituţiei care găzduieşte centrul (şcoală, bibliotecă, primărie, 
cămin cultural etc) la reţea de tip broadband. Conectarea la această reţea poate 
avea efecte benefice inclusiv asupra colaborării dintre instituţiile publice, a 
eficientizării serviciilor publice dar şi pentru sprijinirea dezvoltării economice 
la nivel judeţean. De aceea, se propune constituirea unei reţele de tip 
broadband la nivelul întregului judeţ. 
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Prioritatea 2 - Sprijinirea mediului economic 
judeţean 

 
 

Mediul economic este esenţial pentru dezvoltarea globală şi chiar pentru 
existenţa a unei comunităţi. Activităţile economice sunt cele care asigură 
suportul sistemului complex de relaţii funcţionale şi administrative pe care le 
presupune o societate vie. În primul rând, finanţarea acestui sistem şi a 
beneficiarilor lui provine din activităţile economice.  
 
Economia judeţului Maramureş a suferit modificări substanţiale în ultima 
perioadă de timp, în special din cauza restructurării sectoarelor industriale care 
depindeau în principal de activităţile extractive. În acest context, economia 
trebuie să se reorienteze spre alte domenii de activitate. În perioada de după 
încheierea procesului de restructurare economică, urmează, în mod firesc, o 
perioadă de căutări generale, de testări ale oportunităţilor de investiţii şi de 
încercări de dezvoltare a diverselor domenii de activitate, dictate fie de 
resursele locale fie de „trend-ul” economiei naţionale şi europene. De aceea, 
profilarea exactă şi finală a structurii economice a judeţului Maramureş este 
încă în curs de realizare.   
 
Dezvoltarea economică va trebui să urmărească valorificarea resurselor de care 
dispune judeţul (fie că vorbim de resurse materiale sau imateriale) respectând 
şi (re)asigurând echilibrul dintre mediul antropic şi cel natural. 
 
Pentru a eficientiza activităţile economice şi pentru a creşte gradul de 
competitivitate a mediului de afaceri maramureşean, în spiritul dezvoltării 
durabile, se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării activităţilor de cercetare 
şi inovare, în special în ramurile industriale dar nu numai. Un exemplu actual 
de utilizare a inovării este introducerea şi promovarea tehnologiilor pentru 
producerea energiilor alternative nepoluante.     
 
 

 
Măsuri:  

Măsura 2.1. Îmbunătăţirea atractivităţii judeţului pentru atragerea de 

turişti şi de investiţii 

Măsura 2.2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic  

Măsura 2.3. Sprijinirea mediului de afaceri local  

Măsura 2.4. Competitivitate prin cercetare şi inovare  
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Măsura 2.1. Îmbunătăţirea atractivităţii judeţului pentru atragerea de 
turişti şi de investiţii 
 
O măsură necesară pentru demararea activităţilor de sprijin al mediului de 
afaceri, în general, şi a turismului, în special, este creşterea nivelului de 
notorietate şi atractivitate a judeţului, prin acţiuni specifice de promovare.  

 
Acţiunea 2.1.1. Promovarea turismului 

 
Raportat la sectorul turistic, la nivelul judeţului Maramureş au fost demarate 
deja activităţi importante de promovare, atât în spaţiul naţional cât şi în cel 
european. Activităţile viitoare vor trebui să continue acţiunile deja întreprinse, 
accentuând structurarea şi promovarea eficientă a brandului „Maramureş” şi a 
brandurilor locale. 
 
Activităţile propuse în cadrul acestei acţiuni sunt: 

- Continuarea şi diversificarea activităţilor de promovare a obiectivelor şi 
atracţiilor turistice; 

- Construirea şi promovarea brandului judeţean „Maramureş”; 

- Construirea şi promovarea brandurilor turistice locale, axate pe cele 
patru „ţări” ale judeţului: Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara 
Codrului, Ţara Maramureşului; 

- Participarea la târgurile de turism internaţionale; 

- Organizarea şi promovarea corespunzătoare a evenimentelor cu impact 
naţional; 

 

Acţiunea 2.1.2. Încurajarea investiţiilor  

 
O comunitate care poate oferi oportunităţi de investiţii şi de dezvoltare 
economică reprezintă o comunitate atractivă pentru mediul de afaceri. Dacă 
privim judeţul ca pe un sistem de producţie şi de consum, este clar că singurele 
modalităţi de a atrage capital financiar sunt exportul (în afara sistemului) şi 
atragerea de investiţii. De aceea, această măsură îşi propune să identifice 
oportunităţile de investiţii pe care le poate oferi judeţul şi să le promoveze în 
aşa fel încât să atragă investiţii, care să reprezinte crearea de noi locuri de 
muncă, diversificarea activităţilor economice judeţene, creşterea 
competitivităţii economice a mediului de afaceri maramureşean, crearea de noi 
oportunităţi etc. 

 
- Analiza oportunităţilor de investiţii pe care le oferă judeţul Maramureş, 

inclusiv potenţialul de producere a energiilor alternative; 

- Promovarea oportunităţilor de investiţii prin intermediul misiunilor 
diplomatice, a conferinţelor internaţionale, a târgurilor internaţionale 
tematice etc;  

- Stabilirea unui sistem de facilităţi care pot fi oferite, în termeni legali, 
investitorilor locali sau externi; 
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Măsura 2.2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic  

 
Deşi nu este suficientă, dezvoltarea sectorului turistic al judeţului poate 
reprezenta unul dintre forţele motrice ale dezvoltării durabile a judeţului 
Maramureş, datorită interacţiunii cu o multitudine de alte domenii de activitate. 
 
Dezvoltarea turismului maramureşean are o fundamentare de necontestat. 
Maramureşul, ca zonă şi ca judeţ, reprezintă o destinaţie turistică prin definiţie 
datorită unicităţii şi valorii incontestabile a patrimoniului material şi intangibil 
de care dispune. Stadiul actual de valorificare a resurselor turistice raportat la 
potenţialul real al turismului maramureşean nu este nici pe departe cel optim, 
mai ales în contextul schimbării esenţiale a structurii activităţilor de turism 
moderne. Astfel, se pot dezvolta forme de turism „de nişă”, de obicei care sunt 
aducătoare de valoare adăugată mare sectorului turistic şi care pot întregi 
oferta turistică a judeţului Maramureş.  
 
Elementele definitorii ale culturii maramureşene, cea care conferă specificitate 
şi unicitate zonei turistice Maramureş, trebuie conservate şi valorificate cu 
responsabilitate. De asemenea, acolo unde este cazul, se vor revitaliza 
trăsăturile caracteristice ale identităţii culturale şi istorice ale judeţului 
Maramureş.  
 
Tendinţele actuale ale turismului urmăresc dezvoltarea agroturismului, a 
turismului balnear şi de tip SPA şi a turismului ce implică activităţi legate de 
mediul natural. Toate aceste forme de turism pot fi dezvoltate cu succes în 
judeţul Maramureş, cu atât mai mult cu cât există deja o dezvoltare 
satisfăcătoare pentru fiecare dintre acestea: există unităţi de cazare, unele chiar 
specializate, există amenajări specifice etc. Soluţia dezvoltării turismului este 
constituirea ofertei turistice a judeţului astfel încât să crească numărul de 
turişti şi durata medie de şedere şi să se înlăture efectele sezonalităţii care, 
pentru judeţul Maramureş, prezintă manifestări puternice, afectând 
profitabilitatea sectorului. 
 
Avantajul dezvoltării sectorului turistic este că investiţiile necesare nu sunt la 
fel de mari precum ar fi cazul unor ramuri industriale, spre exemplu. O parte 
din infrastructura specifică poate fi dezvoltată de mediul privat, mediul public 
poate sprijini cu eficienţă activităţile turistice iar parteneriatele de tip public-
privat s-au dovedit, în practica mondială, un succes real. Totuşi, activităţile 
turistice nu pot aduce rezultate imediate, mai ales fără un efort susţinut şi fără 
o congruenţă a măsurilor din sectorul public şi cel privat. Spre exemplu, 
investiţiile private în turism într-o zonă fără infrastructură nu pot avea nici un 
succes, la fel cum dezvoltarea unei noi forme de turism fără o susţinere 
generală din partea autorităţilor (promovare, amenajări specifice etc). 
 
Un alt element definitoriu pentru dezvoltarea turismului îl reprezintă calitatea 
serviciilor, fie că este vorba de turism de afaceri sau de turism rural. Calitatea şi 
diversitatea serviciilor aduc, pe lângă creşterea (sau măcar evitarea scăderii) 
numărului de turişti, şi plus valoare activităţilor turistice. Unicitatea şi valoarea 
patrimoniului maramureşean ce determină profilul turistic al judeţului nu pot fi 
asociate decât cu servicii turistice de o înaltă calitate. 
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Acţiunea 2.2.1. Valorificarea superioară a patrimoniului material şi imaterial, de 
ordin istoric şi cultural 
 
Această acţiune propune valorificarea în scop turistic a elementelor culturale şi 
istorice ale identităţii tradiţionale maramureşene cu scopul de a dezvolta oferta 
turistică a judeţului dar şi de a conserva patrimoniul material şi imaterial 
maramureşean. 
 
Printre activităţile generice pe care le implică această acţiune se numără: 
 

- Includerea obiectivelor de interes cultural şi istoric în oferta turistică a 
judeţului; 

- Valorificarea patrimoniului etnografic prin susţinerea meşteşugurilor 
locale tradiţionale - organizarea de târguri meşteşugăreşti, expoziţii, 
festivaluri tematice etc; 

 

Acţiunea 2.2.2. Valorificarea superioară a patrimoniului natural 

Din rezultatele studiilor recente realizate asupra potenţialului şi ofertei 
turistice din judeţul Maramureş rezultă că unul dintre elementele definitorii 
pentru Maramureşul turistic este natura.  De aceea, propunem valorificarea 
obiectivelor şi atracţiilor naturale în scopuri turistice, prin includerea 
armonioasă a naturii în spectrul activităţilor de turism, abordând acest gen de 
acţiuni din perspectiva dezvoltării durabile. 
 
Activităţile pe care le presupune această acţiune urmăresc: 
 

- Amenajarea traselor turistice în natură (trasee pedestre, trasee de 
cicloturism etc); 

- Amenajarea lacurilor şi râurilor pentru practicarea sporturilor pe apă; 

- Amenajarea de refugii montane; 

- Dezvoltarea serviciilor de tip Salvamont; 

- Amenajarea pârtiilor moderne de shi; 

- Amenajarea zonelor cu potenţial balnear pentru crearea dau 
dezvoltarea staţiunilor  balneare de interes local şi regional.  

Acţiunea 2.2.3. Dezvoltarea sectorului turistic prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

oferite 

- Sprijinirea agenţilor economici din turism în sensul îmbunătăţirii 
serviciilor oferite prin susţinerea de cursuri pentru managerii din turism 
şi pentru personalul unităţilor; 

- Susţinerea parteneriatelor între unităţile de cazare şi agenţiile de turism 
pentru implementarea în comun a unor proiecte judeţene sau zonale 
adresate dezvoltării calităţii din sectorul turistic; 
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Acţiunea 2.2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii turistice 

Investiţiile în ceea ce priveşte infrastructura specifică turismului revin 
deopotrivă în sarcina atât a mediului public cât şi a celui privat. Exemplele 
zonelor turistice internaţionale şi chiar naţionale arată în mod clar că o cerere 
turistică susţinută determină inevitabil un răspuns prompt al mediului de 
afaceri prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de cazare. De aceea, ne 
referim în cadrul acestei acţiuni la infrastructura ce intră mai mult în sfera de 
responsabilitate a sectorului public (chiar dacă este recomandată abordarea 
parteneriatelor de tip public-privat) şi anume: 
 

- Îmbunătăţirea accesului la obiectivele turistice; 

- Amenajarea zonelor turistice şi de agrement; 

- Amenajarea de parcări pentru autoturisme destinate turiştilor; 

- Amenajarea de parcări pentru rulote; 

- Amenajarea de spaţii de campare turistică; 

- Funcţionalizarea şi dezvoltarea unui sistem modern şi eficient  
de informare turistică; 

 
 Acţiunea 2.2.5. Dezvoltarea formelor de turism pretabile în judeţ 
 
Conform studiilor de specialitate referitoare la potenţialul de dezvoltare a 
formelor de turism practicabile în judeţul Maramureş versus gradul actual de 
valorificare al acestora, formele de turism pretabile pentru activităţile de profil 
în judeţul Maramureş sunt: 
 

- turismul rural; 

- turismul cultural (incluzând latura religioasă); 

- turismul balnear; 

- turismul de afaceri; 

- turismul montan; 

Acţiunea 2.2.6. Dezvoltarea formelor de turism „de nişă”  

Formele de turism de nişă se adresează unui public mai restrâns dar foarte clar 
definit. De aceea, activităţile specifice şi activităţile de promovare au un grad 
ridicat de eficienţă. De asemenea, valoarea adăugată a serviciilor pentru acest 
gen de turişti este mai ridicată faţă de formele „clasice” de turism. 
Particularităţile judeţului Maramureş permit dezvoltarea de forme de turism 
precum:  

- turismul ecologic (în special pe principiul „întoarcere la natură”); 

- turismul ecvestru; 

- turismul sportiv (sporturi nautice, biking, sporturi extreme etc); 

- turism ştiinţific. 
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Măsura 2.3. Sprijinirea mediului de afaceri local  

 
Sprijinirea mediului de afaceri este foarte importantă, poate chiar vitală în 
contextul unei crize economice globale, cu trăsături naţionale atipice, care nu 
permite o previziune clară a evoluţiei economice pe termen scurt. Intervenţia 
autorităţilor publice care reprezintă „statul” este esenţială, iar „statul” trebuie 
să devină principalul investitor şi principalul factor dinamizator pentru 
economie. La nivel judeţean, pârghiile de intervenţie ale autorităţilor publice 
sunt oarecum limitate, dar activităţile acestora în sensul dezvoltării economice 
trebuie să se concentreze pe sprijinirea competitivităţii produselor şi serviciilor 
locale şi pe sprijinirea exportului. 
 
Pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei judeţene şi pentru susţinerea 
continuităţii activităţilor economice la nivel local, sectorul IMM-urilor este 
prioritar. Cu toate că, din punct de vedere numeric, IMM-urile deţin 
cvasitotalitatea unităţilor economice active din judeţ, densitatea acestora este 
încă foarte scăzută. În plus, unul dintre efectele imediate ale crizei economice 
este tocmai reducerea acestei densităţi. De aceea, trebuie încurajată înfiinţarea 
de noi firme, iar start-up-urile şi IMM-urile recent înfiinţate trebuie sprijinite să 
supravieţuiască în prima perioadă de viaţă.  
 
Structura economică a judeţului Maramureş a fost puternic afectată în ultima 
perioadă de timp, în special datorită restructurării industriei extractive. De 
aceea, nu se poate vorbi despre o economie cu aspecte structurale tradiţionale. 
Dezvoltării turismului pe care se axează recent o parte din unităţile economice 
maramureşene, ar putea să i se adauge (şi să susţină din plin economia) 
industria alimentară, care să valorifice producţia agricolă a judeţului.  
 
Societatea maramureşeană este o societate bazată pe consum ca, de altfel, 
întreaga societate românească. Industria prelucrătoare este neperformantă, 
angajează de două ori mai multe persoane decât sectorul comerţului şi are o 
cifră de afaceri mai mică decât cea din comerţ. În plus, începând cu luna 
noiembrie 2008, indicele producţiei industriale este subunitar. De aceea, va 
trebui acordată o atenţie sporită sectorului productiv şi îmbunătăţirii 
competitivităţii unităţilor productive din judeţ. Sistemele de producţie şi de 
distribuţie vor trebui eficientizate, prin soluţii inovatoare, bazate pe activităţi 
de CDI cu aplicabilitate concretă. Produsele vor trebui configurate în aşa fel 
încât să aducă valoare adăugată mare, pentru a sprijini dezvoltarea unităţilor 
locale şi a investiţiilor permanente pentru competitivitatea sectorului. 
 
Agricultura prezintă potenţial ridicat de dezvoltare pentru judeţul Maramureş. 
Soluţia de succes poate fi agricultura ecologică, pe cât de mult solicitată pe 
pieţele europene pe atât de slab manageriată la nivel naţional. Terenurile 
judeţene şi metodele agricole tradiţionale pot fi uşor adaptate la procesul 
agricol ecologic, iar forţa de muncă nu se diminuează la fel de mult cum se 
întâmplă în cazul agriculturii convenţionale. În plus, procesarea produselor 
ecologice trebuie făcută la nivel local, pentru a adăuga plus valoarea care 
rentabilizează domeniul.  
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Acţiunea 2.3.1. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale  
 
Această acţiune se referă la oferirea sprijinului necesar funcţionării şi 
dezvoltării start-up-urilor şi microîntreprinderilor recent înfiinţate. Soluţia 
pentru realizarea acestui deziderat este înfiinţarea de incubatoare de afaceri. 

 
Acţiunea 2.3.2. Sprijinirea dezvoltării activităţilor economice din judeţ  
 
Având în vedere concentrarea evidentă a unităţilor economice judeţene în 
municipiul Baia Mare, această acţiune prevede înfiinţarea unui parc tehnologic  
în imediata apropiere a municipiului Baia Mare, care să deservească în special 
oraşul şi zona periurbană (viitoare zonă metropolitană). Unitatea va avea 
funcţiuni generale, va contribui la dezvoltarea mediului de afaceri băimărean şi 
va oferi oportunităţi pentru relocarea unităţilor economice care activează în 
perimetrul locuit al municipiului.  

 
Acţiunea 2.3.3. Sprijinirea industriei alimentare din judeţ  
 
Industria alimentară este foarte importantă pentru dezvoltarea economică a 
judeţului Maramureş, pentru că poate antrena dezvoltarea agriculturii judeţene 
şi are conectivitate directă cu domenii precum turismul, transporturile, 
industria ambalajelor etc.  
 
Dezvoltarea industriei alimentare judeţene poate fi susţinută prin înfiinţarea 
unui parc tehnologic specializat pe activităţi ale industriei alimentare. Se 
recomandă localizarea acestui obiectiv într-o zonă care să favorizeze accesul 
spre zonele cu tradiţie şi potenţial agricol. Pe termen lung se pot crea premise 
pentru înfiinţarea unor clustere economice în domeniul industriei alimentare. 

 
Acţiunea 2.3.4. Sprijinirea obţinerii certificărilor sistemelor de management  
 
Activităţile economice moderne precum şi premisele colaborărilor în această 
sferă presupune existenţa diverselor certificări ale sistemelor de management 
(al calităţii, de mediu, al siguranţei ocupaţionale etc).  
 
Prezenta acţiune propune sprijinirea unităţilor locale pentru pregătirea pentru 
atestare, în scopul obţinerii certificărilor la care ne referim. 
 
Acţiunea 2.3.4. Sprijinirea activităţilor de export 
 
Exportul este, fără îndoială, o opţiune viabilă pentru dezvoltarea economiei 
locale. Pentru a sprijini activităţile de export se recomandă facilitarea accesului 
la informaţiile necesare pentru atestările necesare, pregătirea pentru 
încadrarea în normele stabilite de procedurile de export, facilitarea accesului la 
informaţii privind posibilele pieţe de desfacere a produselor maramureşene. 
 
Acţiunea 2.3.5. Sprijinirea promovării mărcilor locale 
 
Promovarea mărcilor locale va urmări ataşarea la imaginea produsului a unui 
tip de recomandare, prin includerea acestuia într-un program de tipul „Produs 
în…”. „Produs în Maremureş” va viza îmbunătăţirea percepţiei consumatorului 
final referitor la produsele pe care le promovează.  
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Măsura 2.4. Competitivitate prin cercetare şi inovare  
 
Activităţile de cercetare şi inovare în judeţul Maramureş nu sunt puncte forte 
ale economiei locale. De altfel, situaţia este valabilă în general pentru economia 
românească. Domeniul CDI este privit de antreprenori drept unul sofisticat, 
accesibil mai mult din sfera academică, iar avantajele reale ale activităţilor de 
acest gen sunt complet necunoscute. Singurele activităţi considerate, la nivel 
general, ca făcând parte din activităţile de inovare sunt achiziţionările de 
echipamente (noi sau second hand) care sunt introduse în procesul de 
producţie cu mai mult sau mai puţin succes. 
 
La nivelul Regiunii Nord Vest importanţa inovării a fost abordată prin 
elaborarea Strategiei Regionale de Inovare, care vizează crearea unui sistem 
suport pentru inovare la nivel regional şi promovarea unei culturi a inovării. 
Judeţul Maramureş adoptă aceeaşi atitudine faţă de sectorul CDI, pe care îl 
consideră o măsură eficientă de dezvoltare a economiei maramureşene.  
 
Activităţile de CDI trebuie să devină o oportunitate de dezvoltare pentru 
unităţile economice maramureşene, în sensul dezvoltării competitive a 
produselor şi serviciilor locale. Un prim rezultat ar putea fi diversificarea 
paletei de produse locale pentru a putea asigura o parte din materia primă pe 
care, actualmente, unităţile productive o importă. Un alt avantaj este 
rentabilizarea activităţilor economice prin reducerea costurilor de producţie 
datorită reducerii timpilor efectivi de obţinere a produselor finite şi a reducerii 
costurilor funcţionale (energie, spaţiu, forţă de muncă). Automatizarea liniilor 
de producţie sau optimizare celor deja automatizate sunt exemple deja 
populare în domeniul CDI.  
 
Inovarea va putea permite creşterea calităţii produselor şi serviciilor 
maramureşene, devenind un avantaj competitiv pe piaţa naţională şi europeană 
şi o premisă a adaptării la dinamica cererii din piaţă.  
 
 
Acţiunea 2.4.1. Promovarea activităţilor CDI şi a beneficiilor acestora în 

întreprinderi (în special în IMM-uri) 

Pentru a putea conştientiza avantajele activităţilor CDI, decidenţilor din cadrul 

unităţilor locale (proprietarii, top-managementul) li se vor aduce la cunoştinţă 

exemple clare de succes ale unor unităţi economice similare care au beneficiat 

de avantajele inovării. De asemenea, se vor organiza schimburi de experienţă 

pentru transferul de know-how în ceea ce priveşte implementarea soluţiilor 

inovative şi pentru identificarea de noi oportunităţi în domeniu. 
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Acţiunea 2.4.2. Dezvoltarea de parteneriate între universităţi şi mediul de 

afaceri în domeniul cercetării şi inovării pentru obţinerea de rezultate 

aplicabile 

Cele mai în măsură să dezvolte activităţi de CDI sunt instituţiile de învăţământ 
superior şi de cercetare din judeţ. Parteneriatele dintre acestea şi mediul de 
afaceri vor urmări obţinerea unor rezultate concrete care să poată fi aplicate 
direct în cadrul proceselor. Astfel, va fi promovat transferul tehnologic, prin 
care  rezultatele colaborărilor dintre instituţiile de cercetare şi unităţile 
economice să fie aplicate în procesele de producţie locale. De asemenea, se va 
promova proprietatea industrială ca un avantaj competitiv al economiei locale, 
pentru stimularea proceselor inovative. 

 

 

 

 

 



 

Pag | 34  
 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 

 
Prioritatea 3 - Dezvoltarea spaţiului rural 

 

 

 
Spaţiul rural al judeţului Maramureş înseamnă mai mult decât un mediu 
rezidenţial caracterizat de anumite standarde de viaţă şi de un anumit tip de 
aşezări umane. Satul înseamnă identitatea Maramureşului, înseamnă spaţiul 
fizic şi imaterial al elementelor antice şi unice care dau o rezultantă uimitoare, 
împletită astăzi cu elemente ale modernismului adoptat sau imaginat.  

 
Populaţia rurală a judeţului Maramureş reprezintă aproape jumătate din totalul 
judeţului. După un fenomen general de migrare spre oraş a populaţiei de la sate 
în anii de după 1990, se observă o uşoară tendinţă inversă, o întoarcere spre 
zonele rurale a locuitorilor de la oraşe. Acest lucru nu înseamnă că populaţia 
rurală va creşte, mai ales din cauza migrării externe accentuate şi a creşterii 
gradului de îmbătrânire a populaţiei rurale. 
 
Agricultura şi silvicultura reprezintă două sectoare de activitate foarte 
importante pentru spaţiul rural maramureşean şi chiar pentru judeţul 
Maramureş. Potenţialul de dezvoltare al acestora este, însă, mult mai mare faţă 
de stadiul actual de valorificare, la această situaţie contribuind o serie de factori 
care pot fi transformaţi în oportunităţi: reticenţa faţă de asocierea în domeniul 
agricol, fragmentarea terenurilor agricole, lipsa împăduririlor, lucrări funciare 
nerealizate etc. 
 
Viaţa rurală este asociată (deseori pe bună dreptate) cu lipsa utilităţilor, a 
infrastructurii de transport, a izolării, a lipsei oportunităţilor de dezvoltare 
economică şi socială etc. De aceea, atractivitatea vieţii la sat este afectată grav, 
populaţia (în special cea tânără) preferând ca reşedinţă oraşele din ţară sau 
localităţi din străinătate. Fenomenul va conduce la depopularea satelor, pe 
termen relativ scurt şi chiar la dispariţia unora. Pentru a evita această situaţie, 
se va sprijini îmbunătăţirea atractivităţii ruralului maramureşean prin 
renovarea satelor şi îmbunătăţirii vieţii la sat. De asemenea, se va aborda 
relaţia urban-rural pe un model de dezvoltare policentrică la scară locală, 
pentru a reduce disparităţile de dezvoltare economică dintre oraşe şi sate care 
deseori sunt transpuse în probleme de ordin social. 
 
Măsuri: 

Măsura 3.1. Îmbunătăţirea atractivităţii satelor maramureşene 

 

Măsura 3.2. Conservarea valorilor ce ţin de identitatea culturală şi istorică a 

judeţului Maramureş – patrimoniul tangibil şi intangibil din mediul rural 

 
Măsura 3.3. Sprijinirea activităţilor economice din spaţiul rural 
 
Măsura 3.4. Sprijinirea parteneriatelor urban-rural  
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Măsura 3.1. Îmbunătăţirea atractivităţii satelor maramureşene 

 
Atractivitatea satului Maramureşean se referă la toate elementele locuirii care 
afectează mulţumirea faţă de mediul de rezidenţă. Includem aici aspectul 
general al aşezărilor umane, peisajul natural şi antropic, infrastructura rutieră, 
existenţa utilităţilor publice, mediu economic activ sau conectarea directă şi 
facilă la un centru care oferă oportunităţi în acest sens, posibilităţi de petrecere 
a timpului liber, agrement etc. 
 
Viziunea generală asupra satului maramureşean al viitorului se bazează în 
mare pe această accepţiune, dar păstrează ca elemente definitorii trăsăturile 
tradiţionale şi esenţiale ale satului maramureşean autentic. Modernizarea 
înseamnă, de cele mai multe ori, la ceea ce e vechi, iar acest lucru duce 
inevitabil la pierderea identităţii culturale a satului şi a Maramureşului în 
general, pentru că icoana Maramureşului este compusă doar din elemente ce 
ţin de ruralul veritabil. Aşadar, reabilitarea localităţilor rurale maramureşene 
trebuie să respecte până la detaliu trăsăturile definitorii ale satului tradiţional 
cu care ne mândrim şi pe care îl promovăm în ofertele turistice. La această 
viziune vor trebui să se alinieze şi locuinţele noi, care vor trebui să înţeleagă şi 
să respecte valorile tradiţionale mai mult decât pe cele strălucitoare ale 
tendinţelor arhitecturale noi. 
 
  
Activitatea 3.1.1. Investiţii în infrastructura serviciilor publice rurale  

 
Infrastructura serviciilor publice se referă la clădirile în care funcţionează 
instituţiile de învăţământ, instituţiile medico-sanitare, administraţiile publice 
locale, instituţiile de cultură etc.  

 
Activitatea 3.1.2. Investiţii în infrastructura de transport din mediul rural 

 
Acest gen de intervenţii se referă atât la modernizarea infrastructurii rutiere 
actuale, dar şi la extinderea reţelei de drumuri pentru asigurarea sau facilitarea 
accesului comunităţilor aflate în zone mai greu accesibile. 

 
Activitatea 3.1.1. Investiţii în infrastructura de utilităţi publice din zona rurală  

 
Utilităţile publice asigură un nivel de trai mai ridicat, contribuie la protejarea 
sănătăţii, contribuie la protecţia mediului şi conferă mediului rural un grad 
sporit de atractivitate pentru locuire şi pentru investiţii.  

 



 

Pag | 36  
 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 
Măsura 3.2. Conservarea valorilor ce ţin de identitatea culturală şi 
istorică a judeţului Maramureş – patrimoniul tangibil şi intangibil din 
mediul rural 

 
Imaginea Maramureşului este - fără îndoială – satul, cu elementele tradiţionale 
care l-au făcut celebru (biserica din lemn, natura, portul şi tradiţiile populare, 
instalaţiile şi casele tradiţionale etc). O parte dintre aceste elemente dăinuie şi 
astăzi, într-o formă mai bună sau mai puţin bună de conservare, atinse sau nu 
de elementele de modernism fără valoare. O altă parte se mai găseşte doar pe 
benzi audio, sau în imagini, sau în amintiri ale maramureşenilor de altă dată.   

 
Această măsură, care poate deveni la fel de bine o prioritate, îşi propune 
stoparea fenomenelor de degradare a patrimoniului material şi imaterial al 
judeţului prin intervenţii rapide şi susţinute şi prin colaborări strânse cu 
instituţiile de resort de la nivel local, judeţean şi naţional. 
  
Acţiunea 3.2.1. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 
local/judeţean/naţional 
 
Prima intervenţie - şi una esenţială - este reabilitarea/restaurarea şi 
conservarea obiectivelor materiale valoroase din punct de vedere cultural şi 
istoric pentru identitatea satului maramureşean. Sunt incluse aici bisericile din 
lemn, porţile tradiţionale, troiţele, monumentele etc. 
 
Acţiunea 3.2.2. Reţea de muzee rurale maramureşene 
 
Această acţiune se referă la înfiinţarea unor muzee săteşti, acolo unde este 
cazul, şi reabilitarea celor existente. Muzeul unui sat maramureşean nu va fi 
doar un spaţiu de expoziţie pentru obiecte tradiţionale vechi, ci va fi un centru 
de cultură, care va sprijini conservarea patrimoniului imaterial şi perpetuarea 
tradiţiilor maramureşene şi va deveni un reper pentru modul tradiţional de 
viaţă al maramureşenilor. Desigur, nu va fi neglijată nici funcţia turistică a 
acestor muzee, ele putând fi incluse în ofertele turistice locale şi zonale. 
 
Acţiunea 3.2.3. Stabilirea şi respectarea unor norme arhitecturale care să 
promoveze integrarea construcţiilor noi în peisajul tradiţional al satului 
maramureşean 
 
Pentru a preveni diluarea peisajului rural maramureşean, se vor adopta la nivel 
judeţean şi la nivel local, norme de urbanism care să stabilească în mod clar 
regulile de arhitectură pentru construcţiile noi. În acest fel, prin adoptarea unor 
anumite elemente definitorii pentru arhitectura maramureşeană se va readuce 
o imagine particularizată satului maramureşean.  
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Măsura 3.3. Sprijinirea activităţilor economice din spaţiul rural 

 

Activităţile rurale sunt focalizate în mare parte pe agricultură, de multe ori 
chiar de semi-subzistenţă, cu performanţe scăzute cauzate de metode învechite 
de lucru, incapacitatea de a susţine investiţii viabile, incapacitatea de a 
pătrunde pe pieţe de desfacere etc.   
 
Agricultura, alături de silvicultură, are un potenţial important de dezvoltare 
pentru mediul rural al judeţului şi pentru Maramureş în special, de aceea 
acţiunile viitoare în acest domeniu vor viza sprijinirea sectoarelor agricol şi 
silvic, pentru îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor locale ce activează în 
aceste domenii. 

 

Activitatea 3.3.1. Sprijinirea activităţilor agricole şi silvice  
 

Dezvoltarea activităţilor agricole şi silvice din judeţul Maramureş va fi sprijinită 
prin:  

-  restructurarea fermelor agricole pentru a deveni competitive pe piaţa 
naţională şi europeană; 

- practicarea agriculturii ecologice; 
- sprijinirea activităţilor agricole asociative; 
- promovarea utilizării de tehnologii moderne nepoluante; 
- îmbunătăţirea infrastructurii silvice şi a infrastructurii de acces spre 

exploataţiile agricole; 
- introducerea culturilor cu valoare adăugată mare (ex: plante cu potenţial 

de producere a energiilor alternative); 
- promovarea activităţilor de cercetare pentru introducerea culturilor cu 

productivitate ridicată; 
- împădurirea suprafeţelor virane, a celor afectate de exploatări forestiere 

sau de dezastre naturale; 
- promovarea proceselor de utilizare cât mai bună a masei lemnoase 

exploatate şi de reciclare a deşeurilor lemnoase; 
 

Având în vedere particularităţile judeţului, domeniile agricole recomandate 
pentru a fi dezvoltate sunt  

- zootehnia; 
- cultivarea cerealelor şi a plantelor tehnice; 
- pomicultura. 

 

 

Activitatea 3.3.2. Sprijinirea diversificării activităţilor economice din spaţiul 
rural  

 
Diversificarea activităţilor economice din mediul rural poate fi sprijinită prin 
organizarea de târguri pentru promovarea oportunităţilor specifice, schimburi 
de experienţă, analize pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare a 
noilor afaceri etc. De asemenea, se pot promova oportunităţile oferite de 
localităţile rurale pentru investiţii în unităţi de producţie de altă natură decât 
cele agricole. 
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Măsura 3.4. Sprijinirea parteneriatelor urban-rural  

 

 

O măsură eficientă de dezvoltare a spaţiilor rurale şi de diminuare a 
discrepanţelor de dezvoltare între sat şi oraş este stabilirea unor parteneriate, a 
unor legături administrative şi funcţionale, care să contribuie la creşterea 
capacităţii de implementare a unor proiecte, la creşterea capacităţii de 
finanţare a unor investiţii prin reducerea anumitor cheltuieli (ex: cheltuieli cu 
documentaţii tehnice în cazul proiectelor comune de infrastructură etc). 

 

Această măsură se raportează la metoda policentrică de dezvoltare propusă de 
Strategia regională şi anume la afirmarea rolului polarizator pe care îl au 
oraşele pentru localităţile aflate în raza lor de influenţă economică, socială şi 
culturală.  
 
Serviciile publice sunt un exemplu foarte bun de parteneriat între public şi 
urban. Sistemul public de salubritate al oraşelor, de pildă, poate fi extins şi în 
localităţile învecinate, utilizând în mod eficient infrastructura şi echipamentele 
specifice. Acelaşi lucru se poate face în cazul sistemelor de epurare a apelor 
uzate, în cazul aducţiunilor de apă etc.  
 
O modalitate foarte bună de parteneriat este prevăzută de programul LEADER 
al PNDR, care presupune înfiinţarea unor asociaţii, în baza legilor în vigoare, 
între administraţiile din mediul rural şi mic urban. Parteneriatele de acest tip 
vor fi promovate cu prioritate, dar vor fi sprijinite şi alte asocieri oportune între 
comunele şi oraşele din Municipiu. Spre exemplu, se pot înfiinţa asociaţii 
aferente celor patru „ţări” ale judeţului, care să vizeze dezvoltarea comună a 
teritoriului vizat. 
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Prioritatea 4. Dezvoltarea potenţialului uman 
 
Forţa de muncă locală este singura resursă de care dispune întreg judeţul în 
momentul actual care să poată susţine dezvoltarea economică. Investiţiile în 
forţa de muncă nu exclud investiţiile în alt fel de resurse (imobile, tehnologii 
etc), dar existenţa resursei umane calificate şi pregătite să se adapteze la 
schimbările impuse de piaţă este o condiţie „sine qua non” pentru susţinerea 
competitivităţii economice. 
 
Problemele pe care le ridică resursele umane în judeţul Maramureş, în special 
în sensul larg acceptat al forţei de muncă, sunt foarte variate şi deloc simplu de 
rezolvat pe termen scurt. Există şomaj iar lipsa locurilor de muncă este 
permanent reclamată, pe de altă parte se ridică problema slabei specializări în 
unele domenii de interes actual (ex: turism), calitatea învăţământului 
obligatoriu este afectată de condiţiile tehnice ale unităţilor de educaţie, de lipsa 
dotărilor şi a cadrelor didactice. În acest context, dar nu doar din aceste cauze, 
forţa de muncă se îndreaptă spre alte judeţe/regiuni ale ţării (în cel mai bun 
caz) sau emigrează cu scopul de a obţine o slujbă bine remunerată. Astfel se 
creează un fel de cerc vicios, în care mediul de afaceri nu găseşte resursă umană 
specializată iar excedentul de forţă de muncă aflată în imposibilitatea de a se 
integra în piaţă creşte numărul şomerilor şi al persoanelor fără venituri. În 
acest mod este afectată competitivitatea economică, se creează probleme 
sociale care generează costuri importante pentru societate etc.  
 
Dezvoltarea resurselor umane este o prioritate atât pentru judeţul Maramureş 
dar şi pentru Regiunea Nord Vest şi chiar la nivel de ţară. De altfel, Uniunea 
Europeană finanţează proiectele de dezvoltare a resurselor umane din România 
prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane. Particularităţile activităţilor necesare a fi derulate pentru sprijinirea 
dezvoltării capitalului uman le plasează pe acestea în sfera de activitate şi de 
competenţă a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, a 
instituţiilor specializare în activităţi de ocupare a forţei de muncă şi a 
organizaţiilor şi asociaţiilor care activează în domeniul resurselor umane. 
Administraţiile publice pot sprijini activităţile acestor instituţii şi organizaţii 
prin facilitarea accesului la informaţie, facilitarea parteneriatelor, sprijinirea 
funcţionării acestora etc. 
 

O problemă actuală a învăţământului preuniversitar este atractivitatea scăzută 
a acestui domeniu pentru specialiştii tineri, care preferă să activeze în domenii 
de activitate care le oferă mai multe avantaje, în special de ordin financiar. 
Manifestarea mai stringentă a acestei situaţii se observă în mediul rural, unde 
cadrele didactice tinere sunt descurajate de condiţiile materiale, de necesitatea 
de a activa în altă localitate decât cea de domiciliu etc. Soluţionarea parţială a 
acestei probleme poate fi asigurarea transportului pentru cadrele didactice 
care nu locuiesc în localitatea în care predau sau construirea unor locuinţe 
sociale destinate tinerilor specialişti. 

Măsuri:  
Măsura 4.1. Identificarea particularităţilor pieţei forţei de muncă din 
judeţul Maramureş 
Măsura 4.2. Sprijinirea eficientizării formării profesionale şi a 
adaptabilităţii forţei de muncă  
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Măsura 4.1. Identificarea particularităţilor pieţei forţei de muncă din 
judeţul Maramureş 
 
Acţiunea 4.1.1. Analiza detaliată a cererii de forţă de muncă la nivelul judeţului 
Maramureş 
 
Această acţiune presupune realizarea şi punerea la dispoziţia instituţiilor de 
învăţământ, a mediului privat şi a agenţiilor de ocupare a forţei de muncă a unei 
radiografii clare a situaţiei actuale a raportului cerere/ofertă de pe piaţa muncii 
din judeţul Maramureş. Se vor analiza aspectele ce ţin de specializările cerute şi 
oferite, de calitatea forţei de muncă disponibile, de necesitatea unor servicii 
specializate de adaptare a forţei de muncă la cerinţele pieţei etc. În acest fel, se 
vor sprijini politicile judeţene şi locale cu privire la forţa de muncă, se va 
contribui la reducerea şomajului, la reducerea problemelor sociale cauzate de 
lipsa locurilor de muncă, programele şcolare vor putea fi adaptate pentru a 
eficientiza procesul de învăţământ etc. 
 
Măsura 4.2. Sprijinirea eficientizării formării profesionale şi a 
adaptabilităţii forţei de muncă  
 
Acţiunea 4.2.1. Dezvoltarea de parteneriate între instituţiile de învăţământ 
preuniversitar şi universitar şi mediul de afaceri 
 
Mediul de afaceri local este unul dintre beneficiarii principali ai sistemului de 
învăţământ. De aceea, este foarte importantă comunicarea şi parteneriatul între 
instituţiile de învăţământ şi mediul privat pentru a adaptarea specializărilor 
oferite de sistemul de educaţie şi de sprijinirea obţinerii de către elevi/studenţi 
a abilităţilor profesionale necesare prin programe active de practică.  
 
Acţiunea 4.2.2. Sprijinirea adaptabilităţii resurselor umane la noile cerinţe ale 
pieţei forţei de muncă 
 
Dinamica mediului de afaceri implică o modificare inevitabilă a cerinţelor vis-a-
vis de resursele umane. Sunt necesare abilităţi noi, posibilitatea de a activa în 
domenii noi, dispoziţia spre mobilitate etc. Chiar şi activitatea de căutare a unui 
nou loc de muncă este o provocare pentru multe persoane. De aceea, se vor  
derula programe îndreptate spre consultanţă şi spre activităţi educative pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a forţei de muncă la cerinţele în 
schimbare ale pieţei forţei de muncă. De asemenea, este utilă pentru aspectele 
în discuţie şi promovarea elementelor de bază ale culturii antreprenoriale.  
 
Acţiunea 4.2.3. Îmbunătăţirea calităţii învăţământului preuniversitar prin 
sprijinirea cadrelor didactice tinere  
 
Această măsură se referă la acordarea unor facilităţi cadrelor didactice tinere 
pentru a le încuraja să nu abandoneze acest domeniu, dar poate fi extinsă 
pentru toţi specialiştii locali. Printre măsurile concrete ce pot fi luate în acest 
scop se numără oferirea de locuinţe sociale, decontarea costurilor de transport 
(acolo unde este cazul), scutiri de la plata taxelor locale, alte facilităţi prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 
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Prioritatea 5. Dezvoltarea capacităţii administrative 
 

Termenul de „administraţie publică” se referă la organizarea, ordonarea şi 
avizarea serviciilor publice din cadrul unei comunităţi. În cazul prezentului 
document, ne referim atât la nivelul judeţean al administraţiei publice cât şi la 
cel local, aferent oraşelor şi comunelor. 
 
Capacitatea administrativă reprezintă evaluarea eficienţei funcţionării 
administraţiei publice şi mai exact a personalului instituţiilor aferente.  
 
Dezvoltarea capacităţii administrative moderne urmăreşte să adopte principiile 
funcţionării companiilor private şi integrarea acestora în sistemul clasic bazat 
pe principiile ierarhice. Astfel, se doreşte asimilarea unei „linii orizontale” de 
organizare a activităţii administraţiilor publice, bazate pe principii manageriale 
care urmăresc obiective şi rezultate clare, cu „linia verticală” reprezentată de 
principiile ierarhice existente. Deşi în România nu există încă politici clare cară 
să stabilească urmărirea unei astfel de strategii, activitatea practică a 
administraţiilor şi nevoia de eficientizare au dus inevitabil la adoptarea 
„neconcertată” a unor măsuri punctuale de acest gen. 
 
Atragerea şi asimilarea fondurilor europene au devenit relativ rapid modalităţi 
de susţinere a dezvoltării economice locale. Se poate afirma că principalul 
destinatar al finanţărilor europene nerambursabile este administraţia publică, 
în rolul său de implementator al proiectelor de investiţie şi dezvoltare 
finanţate. În plus, resursele financiare locale şi judeţene sunt clar surclasate de 
nevoile reale de finanţare şi chiar de sumele care pot fi atrase drept finanţare 
nerambursabilă. De aceea, atragerea fondurilor de acest tip pentru proiectele 
locale şi judeţene este esenţială pentru dezvoltarea socială şi economică a 
judeţului şi a comunităţilor locale. Acesta este motivul pentru care în 
administraţia publică trebuie să funcţioneze echipe organizate după principiile 
manageriale, care să poată identifica proiectele prioritare, să poată accesa 
finanţările disponibile şi să poată implementa cu succes proiectele finanţate.  
 
Unul dintre obiectivele funcţionării administraţiilor publice este şi furnizarea 
de servicii publice de calitate cetăţenilor pe care îi deservesc. Impedimentele 
acestui gen de activităţi sunt diverse, de la lipsa dotărilor cu echipamente 
moderne de lucru până la lipsa unor proceduri clare de relaţionare şi 
comunicare intra şi inter instituţionale. Acestora li se adaugă şi activităţile 
administrative, legate de raportări financiare, planificări, administrarea 
resurselor, avizări etc. Optimizarea acestor activităţi poate contribui simţitor la 
îmbunătăţirea sistemului de furnizare al serviciilor publice şi, implicit, la 
creşterea capacităţii administrative. 
 
Măsuri: 

Măsura 5.1. Îmbunătăţirea capacităţilor de concepere şi implementare a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă 
Măsura 5.2. Eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor publice 
Măsura 5.3. Îmbunătăţirea colaborării cu mediul nonguvernamental  
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Măsura 5.1. Îmbunătăţirea capacităţilor de concepere şi implementare a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă 
 
Avantajele finanţărilor nerambursabile sunt evidente, iar experienţa ultimilor 
ani din acest punct de vedere este edificator pentru a stabili în mod clar că 
atragerea fondurilor europene este esenţială pentru susţinerea proiectelor de 
dezvoltare implementate de administraţiile publice. Aşadar, se impune 
îmbunătăţirea capacităţii de atragere şi de asimilare a fondurilor 
nerambursabile disponibile în perioada următoare, în scopul dezvoltării 
economice locale şi judeţene.  
 
Între activităţile presupuse de această măsură se numără: 

- înfiinţarea unui compartiment/serviciu specializat acolo unde acesta 
nu există; 

- programe de specializare pentru personalul implicat în atragerea 
finanţărilor şi a managementului proiectelor europene; 

- schimburi permanente de experienţă pentru adoptarea unor modele de 
bună practică şi pentru eficientizarea atingerii rezultatelor propuse; 

- dotarea corespunzătoare cu echipamente moderne şi asigurarea 
necesarului de resurse umane a compartimentelor de specialitate; 

- asigurarea colaborării compartimentelor specializate în implementarea 
de proiecte europene cu restul compartimentelor/serviciilor din 
aparatele de specialitate ale administraţiilor publice; 

 
Măsura 5.2. Eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor publice 
 
Eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor publice de către 
administraţiile publice  trebuie să urmărească îmbunătăţirea calităţii acestor 
servicii şi reducerea timpului efectiv de furnizare. De aceea, activităţile de 
eficientizare se vor axa pe optimizarea procesului efectiv de furnizare a 
serviciilor publice şi pe eficientizarea activităţii aparatelor de specialitate ale 
administraţiilor publice.  
 
Acţiunea 5.2.1. Auditul procesului de furnizare a serviciilor publice şi 
identificarea măsurilor necesare pentru optimizarea acestuia 
 
Procesul efectiv prin care se furnizează serviciile publice va vi monitorizat şi 
analizat, vor fi identificate carenţele de funcţionare şi aspectele redundante, vor 
fi identificate posibilităţile de simplificare a acestui proces pentru a se ajunge la 
optimizarea întregului sistem de furnizare a serviciilor orientate către cetăţeni. 
 
Acţiunea 5.2.2. Adoptarea unui set clar de proceduri de relaţionare inter şi intra 
instituţională 
 
Activitatea inter şi intra instituţională poate fi îmbunătăţită semnificativ prin 
respectarea unor proceduri clare de funcţionare şi relaţionare. Acestea vor 
prevedea paşii clari de urmat în fiecare situaţie întâlnită în activitatea specifică 
a administraţiilor publice şi vor stabili regulile de comunicare şi relaţionare 
dintre instituţii şi dintre diferitele compartimente/servicii/niveluri ierarhice. 
Aceste proceduri se vor referi inclusiv la managementul documentelor şi al 
corespondenţei. 
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Acţiunea 5.2.3. Implementarea instrumentelor TIC moderne pentru 
eficientizarea activităţilor specifice administraţiilor publice 

 
Sistemele electronice moderne oferă soluţii foarte avantajoase pentru 
eficientizarea activităţilor administraţiei publice. Managementul documentelor, 
raportarea, planificarea, execuţia bugetară (ALOP), managementul proiectelor 
europene, sunt doar câteva dintre activităţile asistate de către aceste sisteme. 
 
Soluţiile TIC integrate îmbunătăţesc procesele decizionale şi eficientizează 
activitatea aparatelor de specialitate ale administraţiilor. De aceea, 
implementarea lor va îmbunătăţi considerabil capacitatea administrativă 
judeţeană şi locală. În plus, asigură o mai bună comunicare şi informare a 
cetăţenilor şi sprijină, prin soluţii on-line, interacţiunea dintre instituţie şi 
cetăţean.  

 
Acţiunea 5.2.4. Certificarea sistemelor de management din cadrul 
administraţiei publice 
 
Implementarea unor sisteme moderne de management al calităţii (de tip ISO) 
pot contribui simţitor la îmbunătăţirea permanentă a organizării interne şi a 
activităţilor administraţiilor publice. La fel ca în mediul privat, atestarea 
sistemelor de management al calităţii oferă siguranţa unor standarde ridicate în 
furnizarea serviciilor publice. 
 
 

 
Măsura 5.3. Îmbunătăţirea colaborării cu mediul nonguvernamental  
 
Societatea civilă, substituită în percepţia generală cu mediul nonguvernamental 
sau ONG, este un pion important al dezvoltării socio-economice, în sensul în 
care poate participa în mod activ la implementarea măsurilor întreprinse la 
nivelul unei comunităţi sau poate avea un rol de arbitru şi de observator pentru 
sfera economică, socială şi politică. 
 
Sprijinirea dezvoltării sectorului nonguvernamental poate avea rezultate 
imediate pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului şi a localităţilor 
componente. Soluţia este înfiinţarea unor linii de finanţare judeţene şi/sau 
locale, în baza legislaţiei în vigoare (Legea nr.350 din 2 decembrie 2005), prin 
care să fie (co)finanţate proiecte ale ONG-urilor maramureşene care să fie 
încadrate într-una dintre măsurile strategice de dezvoltare ale judeţului.  

 

 

 



 

Pag | 44  
 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş 

 
Prioritatea 6. Dezvoltarea serviciilor publice 
 

Noţiunea de servicii publice abordată de această prioritate include activităţile 
de interes general, în mare parte subordonate administraţiei publice locale şi 
judeţene, orientate spre satisfacerea nevoilor generale ale comunităţii, 
urmărind din punct de vedere economic doar acoperirea costurilor de 
funcţionare şi producţie, şi nu profitul. Serviciile publice includ serviciile de 
furnizare a utilităţilor publice (apă, canalizare, gaz natural, energie electrică, 
energie termică), serviciile publice de educaţie, asistenţă socială, sănătate, 
cultură, salubrizare şi management al deşeurilor, transport, telecomunicaţii, 
administrare a finanţelor publice, servicii juridice etc). 
 
Practica europeană şi, mai recent, chiar cea naţională, a arătat eficienţa 
concesionării unor servicii publice către unităţi economice specializate. 
Administraţia publică nu mai este furnizorul direct al acestor servicii, ci devine 
doar garantul calităţii şi eficienţei acestora, acţionând doar în sensul stabilirii 
normelor de funcţionare a serviciilor, pentru monitorizarea şi evaluarea 
acestora şi asigurând colectarea taxelor aferente de la populaţie. Acest proces 
poartă numele de „externalizare a serviciilor publice”. Serviciile publice care se 
referă la activităţi de administrare a teritoriului locuit (salubrizare, 
management al deşeurilor etc) sunt cele mai dese cazuri de externalizări 
întâlnite în România. Succesul eficientizării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor 
publice poate fi asigurat în mare parte de externalizare, acest procedeu putând 
fi extins spre alte servicii precum cele sanitare, dar un astfel de demers trebuie 
demarat prin suport juridic şi administrativ naţional. 
 
Îmbunătăţirea serviciilor publice depinde foarte mult de infrastructura şi de 
dotările tehnice de care dispun organismele de resort. O bază materială 
corespunzătoare, personalul suficient şi specializat şi un management eficient 
pot garanta servicii publice de calitate şi de o eficienţă ridicată.  
 
Existenţa şi calitatea serviciilor publice reflectă calitatea vieţii unei comunităţi, 
consumul de servicii publice de calitate însemnând un nivel ridicat de trai al 
populaţiei, o preocupare a comunităţii locale pentru bunăstarea cetăţenilor, un 
grad evoluat de civilizaţie şi o preocupare constantă pentru protecţia mediului. 
În judeţul Maramureş şi, de fapt, în toate judeţele ţării, sunt încă localităţi care 
nu au acces la servicii publice de bază, dintre care cele mai importante sunt 
utilităţile publice elementare (apă, canalizare). Finanţarea proiectelor ce 
vizează introducerea utilităţilor de acest gen din fondurile structurale sunt o 
oportunitate foarte importantă pentru comunităţile locale ale judeţului. Pe 
lângă aceste servicii, se impune abordarea cu prioritate a serviciilor publice de 
sănătate şi asistenţă socială şi a celor de educaţie şi cultură.  
 
Măsuri:  

Măsura 6.1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de 
utilităţi publice 
Măsura 6.2. Îmbunătăţirea sistemului medico-sanitar 
Măsura 6.3. Îmbunătăţirea sistemului de servicii sociale 
Măsura 6.4. Îmbunătăţirea sistemelor publice de educaţie şi cultură 
Măsura 6.5. Îmbunătăţirea sistemului public de siguranţă şi intervenţie 
în situaţii de urgenţă 
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Măsura 6.1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de 
utilităţi publice 

 
Existenţa utilităţilor publice de calitate înseamnă asigurarea standardelor 
normale de viaţă, în condiţii de siguranţă sanitară, protecţia mediului şi 
civilizaţie. Deşi implică eforturi financiare şi administrative importante, 
investiţiile în sisteme moderne de utilităţi publice sunt necesare pentru 
asigurarea condiţiilor decente de locuire, pentru asigurarea mediului de 
dezvoltare al afacerilor şi pentru asigurarea unor activităţi turistice de calitate. 
 
Intervenţiile în infrastructura sistemelor de utilităţi publice a judeţului 
Maramureş se referă la : 

- reţele de distribuţie a apei potabile; 
- reţele de epurare a apelor uzate; 
- reţele publice de termoficare; 
- reţele de alimentare cu gaz natural; 
- reţele de alimentare cu energie electrică; 
- sisteme publice de iluminat; 
- sisteme de utilităţi publice pentru spaţiile turistice 

(camping-uri, spaţii de agrement, alte zone turistice) 
 

 
Măsura 6.2. Îmbunătăţirea sistemului medico-sanitar 

 
Sistemul medico-sanitar naţional întâmpină probleme grave care împiedică 
furnizarea unor servicii de calitate. Cele mai recente evaluări internaţionale 
poziţionează România pe ultimele locuri din acest punct de vedere. Una dintre 
principalele probleme ale acestui sector este lipsa finanţării pentru 
infrastructură, dotări şi remunerarea personalului. Din această cauză se ajunge 
la nemulţumiri ale cetăţenilor vis-a-vis de condiţiile sistemului, la carenţe în 
asigurarea cu personal specializat al unităţilor medico-sanitare, la asigurarea 
funcţionării unor servicii de specialitate etc. 
 
Modernizarea serviciilor publice de sănătate şi restructurarea acestora depinde 
foarte mult de legislaţia naţională în vigoare şi de măsurile reformatoare 
hotărâte al nivel central. Procesul de descentralizare, aflat încă într-un stadiu 
incipient, presupune transferarea unor atribuţii referitoare la sistemul de 
sănătate (şi nu numai) de la instituţiile naţionale în portofoliul administraţiilor 
locale şi judeţene.  
 
Referitor la unităţile medico-sanitare, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 
de acestea a fi sprijinită prin asigurarea condiţiilor optime de funcţionare, 
îmbunătăţind şi modernizând infrastructura specifică a spitalelor şi 
ambulatoriilor judeţene şi locale, asigurând dotările tehnice necesare şi 
existenţa consumabilelor. 
 
Pentru a încuraja activitatea cadrelor specializate şi mai ales pentru a stopa 
migraţia specialiştilor (în special a celor tineri) se vor oferi cadrelor medicale 
din sistemul public anumite facilităţi, printre care oferirea de locuinţe sociale, 
acordarea de facilităţi fiscale locale etc. 
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Măsura 6.3. Îmbunătăţirea sistemului de servicii sociale 

 
Ca efect al subdezvoltării economice, sărăcia este un fenomen care afectează 
toate aspectele vieţii: sănătate, educaţie, gradul de acces la cultură etc. 
categoriile de persoane cele mai vulnerabile din punct de vedere social sunt 
copiii şi vârstnicii.  
 
Copiii aflaţi în dificultate sunt afectaţi în special de condiţiile familiale, de 
provenienţa din familii afectate de probleme economice, din familii 
monoparentale sau în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. 
Sistemul de învăţământ nu acoperă în întregime nevoia de educaţie a copiilor, 
mai ales a celor fără supravegherea părinţilor. De aceea, asistenţa copiilor aflaţi 
în dificultate devine prioritară pentru serviciile de asistenţă socială din judeţ.   
 
Cazul vârstnicilor este o a doua problemă prioritară a serviciilor de asistenţă 
socială. Problemele istorice ale sistemului românesc de asigurări sociale sunt 
bine cunoscute, multe persoane vârstnice aflându-se în afara grupului de 
beneficiari ai acestui sistem. Apar şi situaţiile în care veniturile din asigurările 
sociale nu permit beneficiarilor să treacă de pragul de sărăcie. În judeţul 
Maramureş este în special cazul pensionarilor agricultori. 
 
Pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale se va urmări îmbunătăţirea comunicării 
şi relaţionării inter-organizaţionale între instituţiile şi organizaţiile furnizoare 
de servicii sociale. De asemenea, se vor aborda cu prioritate parteneriatele 
dintre serviciile administraţiilor publice,  organizaţiile non-profit şi confesiunile 
religioase. Parteneriatele dintre mediul public şi cel privat este benefic pentru 
sprijinirea activităţilor de acest gen. 
 
În vederea extinderii reţelei de unităţi specializate în oferirea de asistenţă 
socială, se vor înfiinţa centre multifuncţionale pentru asistenţa copiilor aflaţi în 
situaţii speciale şi centre rezidenţiale pentru vârstnici.  
 
O altă acţiune ce se impune a fi implementată pentru creşterea calităţii 
serviciilor sociale este specializarea şi profesionalizarea personalului implicat 
în furnizarea de astfel de servicii.   
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Măsura 6.4. Îmbunătăţirea sistemelor publice de educaţie şi cultură 
 
Pentru a sprijini sistemul de educaţie din judeţ sunt necesare investiţii în 
infrastructura fizică a unităţilor în care funcţionează instituţiile de învăţământ 
şi dotarea corespunzătoare a acestora cu echipamente moderne şi cu materiale 
didactice.  
 
Se va acorda o atenţie specială conectării unităţilor şcolare la Internet şi a 
instruirii elevilor în utilizarea computerului pentru accesul la informaţie.  
 
Activităţile culturale, în multe cazuri sprijinite sau chiar asigurate de unităţile 
de învăţământ, trebuie să fie încurajate prin îmbunătăţirea infrastructurii (case 
de cultură, cămine culturale) şi prin sprijinirea activităţilor ansamblurilor 
artistice şi folclorice. Astfel, se va sprijini organizarea festivalurilor folclorice şi 
impactul acestora la nivel judeţean şi chiar naţional, pentru conservarea şi 
promovarea culturii maramureşene şi pentru sprijinirea activităţilor turistice.   
 
 
Măsura 6.5. Îmbunătăţirea sistemului public de siguranţă şi intervenţie în 
situaţii de urgenţă 
 
Judeţul Maramureş a fost afectat deseori de dezastre naturale, în special de 
inundaţii şi alunecări de teren. Se impune, aşadar, sprijinirea serviciilor publice 
specializate în prevenţia şi intervenţia în situaţii de urgenţă, prin dotări cu 
echipamente necesare şi introducerea unor tehnologii performante de 
alarmare şi monitorizare cu privire la riscurile naturale.  
 
De asemenea, se va sprijini realizarea studiilor necesare pentru evaluarea 
potenţialului de producere a dezastrelor naturale şi de stabilire a unor 
proceduri eficiente de intervenţie şi de colaborare inter-instituţională. 
Tehnologiile electronice moderne introduse la nivelul judeţului, bazate pe 
soluţii de tip GIS, oferă oportunităţi reale pentru îmbunătăţirea aspectelor ce 
ţin de monitorizare, alarmare şi sprijinire a deciziilor în ceea ce priveşte 
managementul zonelor de risc.  
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Prioritatea 7. Îmbunătăţirea şi protecţia mediului 
 

 

Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător reprezintă o preocupare 
majoră a secolului al XXI-lea. Societăţile moderne realizează impactul 
dezvoltării umane asupra mediului din ultimele decenii, iar evoluţiile 
preconizate nu sunt deloc îmbucurătoare. Activităţile economice şi extinderea 
teritorială a comunităţile umane au avut un impact crescând asupra mediului, 
poluând-ul, epuizându-i resursele, distrugând echilibrele naturale. S-a ajuns ca, 
prin activităţile omeneşti, să fie afectat mediul natural, o cauză principală 
pentru periclitarea propriului viitor. 
 
Dezvoltarea socio-economică la nivel mondial a adoptat conceptul de 
dezvoltare durabilă, ale cărui principii presupun dezvoltarea economică şi 
socială raţională, cu responsabilitate în abordarea efectelor pe care aceasta le 
are asupra mediului şi acţionând eficient pentru refacerea echilibrelor naturale. 
Dezvoltarea durabilă a devenit un ghid pentru dezvoltarea spaţiului european, 
Uniunea Europeană adoptând o strategie de dezvoltare durabilă, cu 
recomandarea ca toate comunităţile să îşi alinieze principiile de dezvoltare la 
prevederile documentului strategic amintit. România, ca membru al Uniunii 
Europene, a adoptat la rându-i conceptul în discuţie, asumându-şi recent o 
strategie de dezvoltare durabilă care preia obiectivele europene în domeniu la 
care a adăugat obiectivele proprii de dezvoltare. 
 
Judeţul Maramureş îşi doreşte o societate care să se dezvolte fără a pune în 
pericol condiţiile generale de trai sănătos ale generaţiilor viitoare. De aceea, 
generaţiile actuale au responsabilitatea de a asigura condiţii corespunzătoare 
de mediu celor viitoare, oferind în acelaşi timp premise reale pentru evoluţia 
economică continuă. 
 
Dezvoltarea actuală şi viitoare ale sectoarelor agricol, silvic, energetic, dar şi a 
celorlalte domenii de activitate va fi orientată spre utilizarea unor metode 
tehnologice prietenoase mediului, cu scopul de a ameliora condiţiile naturale 
actuale, de a reduce consumul resurselor neregenerabile, de a valorifica la 
maxim resursele intrate în procesele de producţie şi consum. Dezvoltarea 
durabilă este, aşadar, responsabilitatea întregii comunităţi umane, de la 
instituţiile publice până la cetăţeanul de rând. Oportunităţile economice 
viitoare vor fi, aşadar, generate în mare parte de activităţile impuse de 
dezvoltarea durabilă.  
 
Măsuri: 

Măsura 7.1. Promovarea posibilităţilor de producere şi utilizare a 
energiilor alternative 
Măsura 7.2. Protecţia şi îmbunătăţirea ecologică a mediului antropizat  
Măsura 7.3. Evaluarea amănunţită a problemelor de mediu ale zonelor 
afectate de poluarea istorică şi identificarea soluţiilor viabile de 
ameliorare şi reabilitare 
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Măsura 7.1. Promovarea posibilităţilor de producere şi utilizare a 
energiilor alternative 

 

 

Activitatea 7.1.1. Evaluarea şi promovarea potenţialului de producere a 
energiilor alternative în judeţul Maramureş 
 
Pentru a sprijini producerea energiilor alternative în judeţul Maramureş este 
necesară evaluarea amănunţită a oportunităţilor pe care le oferă judeţul. 
Rezultatul acestor analize va fi o imagine clară în profil teritorial a potenţialului 
de producere a energiei curate. 
 
Activitatea 7.1.2. Introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative 
pentru alimentarea clădirilor în care funcţionează instituţiile publice 
 
Prin utilizarea energiei produse din surse nepoluante, instituţiile vor contribui 
la protejarea naturii, vor reduce cheltuielile cu energia, vor oferi un exemplu 
pentru comunitate şi vor oferi date concrete referitoare la beneficiile aduse de 
introducerea unor astfel de sisteme.  
 
Activitatea 7.1.3. Introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative 
pentru alimentarea sistemelor de iluminat public 
 
Sistemele de iluminat public tradiţionale sunt mari consumatoare de energie 
electrică. Soluţiile tehnicii moderne oferă posibilitatea utilizării de echipamente 
economice şi ecologice, folosind surse de iluminat cu un consum redus de 
energie electrică şi generatoare de energie neconvenţionale (de obicei panouri 
fotovoltaice). Aceste sisteme îşi dovedesc eficienţa într-un timp relativ scurt, 
datorită autonomiei îndelungate de funcţionare şi reducerii substanţiale a 
cantităţii de energie convenţională utilizată pentru iluminatul public. 
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Măsura 7.2. Protecţia şi îmbunătăţirea ecologică a mediului antropizat  
 
Comunităţile locale ale judeţului Maramureş (şi nu doar cele rurale) îmbină 
natura cu spaţiile afectate de locuire sau de alte activităţi antropice. Peisajul 
reprezentativ al Maramureşului este conturat astfel. Este un motiv în plus 
pentru care mediul natural cuprins de aşezările umane ale judeţului să fie 
protejat şi îmbunătăţit, iar aceste activităţi să reprezinte o măsură prioritară 
pentru judeţ. 
 
Prezenţa elementelor de mediu şi calitatea acestora sunt elemente care 
contribuie substanţial la condiţiile de trai pe care le oferă localităţile. 
Destinaţiile suprafeţelor naturale intravilane, de obicei denumite „spaţii verzi”, 
sunt diferite, având fie scopuri ornamentale, fie de agrement sau de promenadă.  
Suprafaţa medie de spaţiu verde amenajat în interiorul suprafeţei locuite a 
localităţilor ce revine unui cetăţean este un indicator al calităţii vieţii stabilit de 
Uniunea Europeană. Până la sfârşitul anului 2010, România va trebui să facă 
eforturi considerabile pentru îmbunătăţirea valorilor acestui indicator, 
crescând suprafeţele intravilane ale spaţiilor verzi amenajate.   
 
 
Activitatea 7.2.1. Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi aflate în intravilanul 
localităţilor 
 
Prin amenajarea spaţiilor verzi (parcuri publice, grădini publice, spaţii 
ornamentale, zone de agrement etc) se contribuie la îmbunătăţirea imaginii 
localităţilor, la creşterea atractivităţii locale generale şi la îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuit.  
 
Pe lângă amenajările specifice, parcurile şi spaţiile publice pentru promenadă şi 
petrecerea timpului liber vor fi dotate cu mobilier adecvat, în spiritul 
arhitectural local. De asemenea, se va oferi accesul liber la Internet prin reţele 
gratuite de tip wireless. 
 
Activitatea 7.2.2. Îmbunătăţirea managementului deşeurilor 
 
Managementul deşeurilor este o problemă actuală a României, cu aspecte ce 
pornesc de la nivel local. Colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea 
materialelor refolosibile au fost promovate intens în ultima perioadă, iar o 
parte importantă din fondurile europene ce vizau sectorul mediului au fost 
repartizate pentru investiţiile în sistemele de management al deşeurilor.   
 
Rezolvarea problemelor implicate de gestionarea deşeurilor şi funcţionalizarea 
sistemelor pe care le implică este departe de a fi atinsă. De fapt, timpul necesar 
pentru acest lucru depăşeşte cu mult perioada care a fost parcursă până acum 
în acest sens. De aceea, îmbunătăţirea managementului deşeurilor rămâne în 
actualitate şi pentru perioada următoare. Se impune continuarea campaniilor 
de conştientizare, informare şi educare cu privire la importanţa şi practicile 
colectării selective. De asemenea, sistemele locale de colectare selectivă vor 
trebui îmbunătăţite şi extinse, pentru a mări capacităţile de procesare şi 
depozitare a deşeurilor, precum şi cele de recuperare a materialelor 
refolosibile.  
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Activitatea 7.2.3. Sprijinirea reabilitării termice a clădirilor 
 
Reducerea consumului de energie priveşte toate sferele componente ale 
comunităţii, atât instituţiile publice şi mediul de afaceri cât şi cetăţenii. De 
aceea, reabilitarea termică a clădirilor, care asigură reducerea consumului de 
energie pentru asigurarea confortului termic, este destinată deopotrivă 
mediului public, mediului economic şi locuitorilor. 
 
Este important ca beneficiile aduse de reabilitarea termică să fie cunoscute de 
posibilii beneficiari ai acestei măsuri. De aceea, se recomandă implementarea 
unor campanii adecvate de promovare a reabilitării termice. Acesta este un pas 
necesar pentru rezolvarea comună a aspectelor ce ţin de îmbunătăţirea 
coeficienţilor termici ai clădirilor.  
 
Activitatea 7.2.4. Lucrări de protecţie în zonele cu risc natural  
 
Judeţul Maramureş este expus permanent intemperiilor, cauzele acestei situaţii 
fiind atât de provenienţă naturală cât şi antropică.  Ultima perioadă a fost una în 
care dezastrele naturale au adus prejudicii grave judeţului. 
 
Pentru a evalua corect posibilităţile de producere a dezastrelor naturale şi 
pentru a putea acţiona eficient în scopul prevenirii acestora, se recomandă 
analiza amănunţită a particularităţilor locale şi a predispoziţiilor spre 
fenomene naturale destructive. Rezultatul va fi o hartă a zonelor care prezintă 
risc natural şi care poate fi integrată în aplicaţiile GIS implementate la nivel 
judeţean.  
 
Activitatea 7.2.5. Îmbunătăţirea sistemului de alarmare şi monitorizare în cazul 
producerii dezastrelor naturale 
 
Sistemele de alarmare şi monitorizare referitoare la producerea dezastrelor 
naturale şi-au dovedit permanent eficienţa în evitarea pierderilor materiale şi 
omeneşti. Acţiunile pe care le propune activitatea în discuţie se referă la 
îmbunătăţirea sistemelor de alarmare şi monitorizare pentru creşterea 
capacităţii de prevenţie şi de acţiune în situaţiile de pericole naturale. 
Tehnologiile moderne permit integrarea sistemelor de acest fel în aplicaţiile de 
tip GIS existente la nivelul judeţului.  
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Măsura 7.3. Evaluarea amănunţită a problemelor de mediu ale zonelor 
afectate de poluarea istorică şi identificarea soluţiilor viabile de 
ameliorare şi reabilitare 
 
Această măsură se referă la o analiză individuală în detaliu a zonelor afectate de 
poluarea istorică datorată activităţilor industriale, în special a celor legate de 
industria extractoare şi de prelucrarea minereului. Judeţul Maramureş este 
afectat din plin de efectele activităţilor de acest fel, o parte dintre ele încetate 
dar o parte încă în desfăşurare.  
 
Abordarea referitoare la problemele poluării va trebui să fie una integrată, 
analizând zonele pe surse de poluare, previzionând evoluţia acestora şi 
identificare soluţiilor viabile pentru îndepărtarea efectelor nocive ale poluării 
asupra oamenilor şi asupra mediului. 
 
Problemele de mediu ale judeţului Maramureş, legate în special de poluarea 
istorică, îşi vor putea găsi rezolvarea doar prin colaborarea între instituţiile 
care au pârghii în acest sens şi mediul de afaceri. Autorităţile publice vor trebui 
să manifeste sprijinul adecvat atât pentru comunicarea potenţialilor parteneri 
cât şi pentru intervenţiile practice presupuse de acţiunile îndreptate spe 
reabilitarea zonelor afectate de poluare. 
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Implementare şi 

monitorizare 
 
 
Strategia de dezvoltare a judeţului Maramureş doreşte a crea un cadru unitar 
pentru orientarea activităţilor şi investiţiilor ce vor fi realizate la nivel local şi la 
nivel judeţean, pentru a obţine un rezultat consistent şi omogen al dezvoltării 
durabile în perioada următoare. 
 
Promotorul realizării acestui document este Consiliul Judeţean Maramureş, 
care îşi asumă prin statut rolul de sprijin pentru dezvoltarea economică 
judeţeană. Implementarea activităţilor concrete care să conducă la realizarea 
obiectivelor prezentei strategii, prin încadrarea în priorităţile şi măsurile 
acesteia, vizează întreg spectrul instituţional şi organizatoric al judeţului, 
indiferent de forma de organizare sau de proprietate. Proiectele ce vor fi 
propuse şi implementate corespunzător cu planul de măsuri al Strategiei au 
nevoie de o colaborare largă între mediul public şi cel privat, cu o participare 
semnificativă din partea societăţii civile şi a cetăţenilor. 
 
Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a judeţului Maramureş 
este o activitate care stă la baza evaluării eficienţei acţiunilor încadrate în 
planul de măsuri al documentului. Datorită accesului la tehnologiile noi şi al 
implementării sistemelor informatice performante de tip GIS, monitorizarea 
implementării strategiei va putea fi realizată prin urmărirea evoluţiei unor 
seturi de indicatori agregaţi, prezentaţi în continuare, care să ofere informaţii 
complexe despre nivelul punctual de dezvoltare a unui aspect sectorial şi să 
permită evaluarea evoluţiei în timp a acestuia, în corelaţie cu proiectele ce au 
fost implementate în domeniul respectiv. 
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7.1. Sistem de indicatori agregaţi recomandat pentru monitorizarea implementării 
Strategiei de  

 
7.1.1. Indicatori la nivel judeţean 

Domeniu / subdomeniu cod indicator agregat 

SOCIAL   

Populaţia  S.1.1. rata de creştere/descreştere demografică 

S.1.2. densitatea demografică 

S.1.3. gradul de urbanizare 

S.1.4. rata sporului natural 

S.1.5. rata de îmbătrânire demografică 

S.1.6. rata de fertilitate 

Echitate S.2.1. rata şomajului 

S.2.2. abaterea salariului mediu judeţean faţă de media naţională 

S.2.3. raportul dintre veniturile salariale medii ale femeilor şi cele ale bărbaţilor  

Sănătate S.3.1. spitale la 10.000 locuitori 

S.3.2. medici la 10.000 locuitori 

S.3.3. paturi de spital la 10.000 locuitori 

S.3.4. consumul mediu lunar de apă potabilă pe cap de locuitor 

Condiţii de locuire S.4.1. suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor 

Securitate S.5.1. rata infracţionalităţii 

Educaţie S.6.1. gradul de cuprindere în învăţământ 

S.6.2. PC-uri din instituţiile de învăţământ obligatoriu la 100 de elevi 

S.6.3. săli de sport la 1000 elevi (învăţământ obligatoriu) 

S.6.4. terenuri de sport la 1000 locuitori  (învăţământ obligatoriu) 

Cultură S.7.1. Biblioteci la 10.000 locuitori 

S.7.2. Locuitori la un loc in sălile de spectacole 

 
ECONOMIC  

 

PIB E.1.1. PIB/locuitor 

Structură economică E.2.1. Procentul sectorului industrial în formarea CA totală 

E.2.2. Procentul sectorului agricol din PIB 

E.2.3. Procentul investiţiilor din CA totală 

IMM E.3.1. procentul de IMM-uri din total unităţi economice 

E.3.2. procentul cifrei de afaceri a IMM din total 

E.3.3. procentul salariaţilor IMM din total 

E.3.4. densitatea IMM-urilor 

E.3.5. cifra de afaceri medie a IMM-urilor 

E.3.6. cifra de afaceri a IMM-urilor pe salariat 

Forţa de muncă E.4.1. rata de ocupare a forţei de muncă active 

E.4.2. procentul populaţiei salarizate din populaţia activă 

E.4.3. rata de creştere/descreştere a costului unitar al forţei de muncă 

E.4.4. rata de dependenţă economică 

E.4.5. raportul dintre pensionari şi salariaţi 

E.4.6. raportul dintre salariul mediu şi pensia medie 

Cercetare - Dezvoltare E.5.1. procentul cheltuielilor cu activităţile de CDI din cifra de afaceri totală  

 
 
 

  

MEDIU   
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Domeniu / subdomeniu cod indicator agregat 

utilităţi M.1.1. gradul de conectare la sistemul public de canalizare 

M.1.2. gradul de conectare la sistemul public de canalizare cu epurare 

M.1.3. gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile 

M.1.4. gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural 

deşeuri municipale M.2.1. gradul de valorificare al deşeurilor municipale colectate 

M.2.2. gradul de eliminare al deşeurilor municipale colectate 

teren M.3.1. procentul terenului acoperit cu păduri 

M.3.2. procentul terenului ocupat de oraşe 

M.3.3. suprafaţa spaţiilor verzi urbane pe cap de locuitor 

 

7.1.2. Indicatori la nivel de localitate 

Domeniu / subdomeniu cod indicator agregat 

SOCIAL   

Populaţia  SL.1.1. rata de creştere/descreştere demografică 

SL.1.2. densitatea demografică 

SL.1.3. distribuţia populaţiei pe localităţi 

SL.1.4. distribuţia populaţiei urbane pe localităţi 

SL.1.5. rata sporului natural 

SL.1.6. rata de îmbătrânire demografică 

SL.1.7. rata de fertilitate 

Sănătate SL.2.1. spitale la 10.000 locuitori 

SL.2.2. dispensare la 10.000 locuitori 

SL.2.3. cabinete medicale de familie la 10.000 locuitori 

SL.2.4. medici la 10.000 locuitori 

SL.2.5. consumul mediu lunar de apă potabilă pe cap de locuitor 

Condiţii de locuire SL.3.1. suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor 

Educaţie SL.6.1. gradul de cuprindere în învăţământ 

SL.6.2. PC-uri din instituţiile de învăţământ la 100 de elevi 

SL.6.3. săli de sport la 1000 elevi 

SL.6.4. terenuri de sport la 1000 locuitori 

Cultură SL.7.1. Biblioteci la 10.000 locuitori 

S.7.2. Locuitori la un loc in salile de spectacole 

SL.7.3. Numărul mediu de vizitatori ai unui muzeu 

   

ECONOMIC   

Agricultură şi silvicultură EL.1.1. Distribuţia terenului agricol 

E.2.1. Producţia agricolă vegetală 

E.2.2. Producţia agricolă animală 

E.2.3. Volum de lemn exploatat  

IMM E.3.1. procentul de IMM-uri din total unităţi economice 

E.3.2. procentul cifrei de afaceri a IMM din total 

E.3.3. procentul salariaţilor IMM din total 

E.3.4. densitatea IMM-urilor 

E.3.5. cifra de afaceri medie a IMM-urilor 

E.3.6. cifra de afaceri a IMM-urilor pe salariat 

Forţa de muncă E.4.1. rata de ocupare a forţei de muncă active 

E.4.2. procentul populaţiei salarizate din populaţia activă 

E.4.3. rata de creştere/descreştere a costului unitar al forţei de muncă 
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Domeniu / subdomeniu cod indicator agregat 

E.4.4. rata de dependenţă economică 

E.4.5. raportul numeric dintre pensionari şi salariaţi 

E.4.6. raportul dintre salariul mediu şi pensia medie 

Cercetare - Dezvoltare E.5.1. procentul cheltuielilor cu activităţile de CDI din cifra de afaceri totală  

   

MEDIU   

utilităţi M.1.1. gradul de conectare la sistemul public de canalizare 

M.1.2. gradul de conectare la sistemul public de canalizare cu epurare 

M.1.3. gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile 

M.1.4. gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural 

deşeuri municipale M.2.1. gradul de valorificare al deşeurilor municipale colectate 

M.2.2. gradul de eliminare al deşeurilor municipale colectate 

teren M.3.1. procentul terenului acoperit cu păduri 

M.3.2. procentul terenului ocupat de oraşe 

M.3.3. suprafaţa spaţiilor verzi urbane pe cap de locuitor 

 

 


