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INTRODUCERE 

 
Începând cu Al Doilea Război Mondial, noţiunea de dezvoltare devine un concept larg utilizat în 

diverse contexte ale modernizării. Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai 

bune metode de a realiza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile constă în satisfacerea 

necesităţilor pe care cetăţenii le percep şi în soluţionarea problemelor care le afectează direct 

sau indirect viaţa. Ca atare, dacă prin definiţie dezvoltarea durabilă este aceea care face legătura 

între generaţii, înseamnă că generaţiile de azi vor hotărî viitorul celor ce urmează, iar ceea ce 

doresc oamenii pentru urmaşii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor 

şi mai ales cu acceptul lor. 

În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare Economică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, 

reprezentată prin Comisia Brundtland, atrage atenţia pentru prima dată că, adesea, creşterea 

economică duce în mod paradoxal la o deteriorare a calităţii vieţii oamenilor, şi nu la o 

îmbunătăţire a acesteia, considerând că a devenit imperios necesară „o formă de dezvoltare 

durabilă care să îndeplinească nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor 

viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi”. La doar 5 ani de la această atitudine, în cadrul 

Summitului Mondial de la Rio de Janeiro din 1992, a fost elaborată şi adoptată Agenda Locală 21, 

document identificat ca un instrument de promovare a dezvoltării durabile, care caută să 

stabilească un echilibru între creşterea economică, echitatea socială şi protecţia mediului.  

Toate acestea au condus la conturarea, în timp, a unor principii de referinţă în planificarea 

strategică şi alcătuirea strategiilor de dezvoltare durabilă. Astfel, în cadrul celei de-a 12-a 

sesiuni a Conferinţei Europene a Ministerelor Responsabile pentru Planificare Regională, 

organizate în anul 2000 la Hanovra, au fost adoptate de către ţările EU15 politicile de dezvoltare 

spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de coeziune socio-economică la nivel comunitar, 

între ţările membre. Aceste politici înglobează cele 9 principii ale dezvoltării strategice durabile, 

principii ce fac referire la:  

✓ cunoaşterea profundă a teritoriului de administrat şi a contextului general, macro-

economic, politic şi social;  

✓ alocarea optimă de resurse (financiare, umane şi instituţionale) şi a instrumentelor de 

implementare şi evaluare necesare;  

✓ implicarea actorilor locali şi a comunităţii în dezvoltarea lor urbană;  

✓ orientarea acţiunilor de management către piaţă, astfel încât strategiile să dezvolte şi să 

menţină o corespondenţă reală între obiectivele şi resursele unei comunităţi; şi 

✓ orientarea acţiunilor către posibilităţile rentabile de specializare şi oportunităţile din 

mediul înconjurător, astfel încât să se creeze un mediu atractiv şi de calitate pentru 

locuitori, prin intermediul unor servicii corespunzătoare, care să conducă la o forţă de 

muncă calificată, la dezvoltarea sectorului privat şi îmbunătăţirea productivităţii, la 

creşterea standardului de viaţă şi protecţia identităţii culturale. 
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Fiind un concept care trebuie să se regăsească în toate acţiunile de dezvoltare ale unei 

comunităţi, nu doar în relaţia dezvoltare-mediu, planificarea strategică a generat o serie de noi 

considerente ale managementul strategic: modelul şi principiile managementul urban, aflate în 

strânsă legătură cu principiile directoare ale Uniunii Europene pentru realizarea coeziunii 

teritoriale şi principiile şi metodologia planificării spaţiale, respectiv a documentaţiei de 

amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai 

bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Astfel că, orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

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

consuma iraţional resurse preţioase.  

Considerente metodologice 

Principiile ce stau la baza procesului de planificare strategică sunt asigurarea validităţii 

ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 

demersului. Acestea sunt totodată elementele esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor 

Structurale, fiind incluse în pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează 

pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre UE printr-o serie de etape succesive, în 

urma cărora, planurile se realizează de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, 

identificate obiectiv. 

Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de dezvoltare 

a comunităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: 

realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a 

comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului 

strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi 

derulate.  

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, performant la toate nivelurile, 

capabil să identifice şi să fructifice oportunităţile apărute pentru beneficiul comunităţii. 

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată fără dubiu că 

supravieţuirea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor mici şi medii cum este şi 

cazul comunei Săcălășeni, depinde aproape exclusiv, şi în egală măsură, de capacitatea Primăriei 

şi a Consiliului Local: 

✓ de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenului de globalizare; 

✓ de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare; 

✓ de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare; 

✓ de a atrage şi a motiva societatea civilă; 

✓ de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice; 
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✓ de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii 

şi investitorii privaţi,  

✓ de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale;  

✓ de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori calităţii ambientale, şi  

✓ de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe).  

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru 

comuna Recea revine Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca instituţie executivă, în con-

formitate cu atribuţiile lor legale. 

Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte atât 

libertatea de decizie a Consiliului Local, cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al 

vieţii economice şi sociale în care este chemat să joace un rol esenţial, în strâns parteneriat cu 

societatea civilă şi cu mediul antreprenorial. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Săcălășeni a fost iniţiat ca 

răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al comunei Săcălășeni pentru elaborarea 

unui demers strategic. În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate dimensiunile şi 

caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de interdependenţă, au fost 

efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice sectoriale, iar rezultatele 

obţinute au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi analize efectuate în teren. 

Instrumentele de cercetare folosite în procesul metodologic au fost:  

a. Interviuri, desfăşurate în teren, care au vizat în principal lideri ai comunităţi, 

susceptibili de a influenţa în sens pozitiv bunul mers al acesteia, respectiv, şefii 

direcţiilor aparatului administrativ, precum şi lideri informali ai comunităţii, cunoscuţi 

pentru implicarea, motivarea şi gradul de multiplicare al ideilor în comunitate;  

b. Date şi documente relevante (detaliate sub titlul „surse documentare”). 

 



Cap. I.  Audit Teritorial 

 
 

Pg. 7 

CAPITOLUL I. AUDIT TERITORIAL 

 1. PREZENTARE GENERALĂ 

Poziția și importanța regională. Scurt istoric 
 
Comuna Săcălăşeni este situată în Vestul judeţului Maramureş, la 10 km de Baia Mare, reşedinţa de 

judeţ. Judeţul Maramureş, şi implicit comuna Săcălășeni, face parte din Regiunea de Dezvoltare 

Nord - Vest  din România, alături de judeţele Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Cluj.  

Localităţile componente ale comunei sunt: satul Săcălăşeni care este centru de comună şi localitate 

rurală de grad IV, conform PATJ 2007, apoi satele Coruia şi Culcea, ce sunt localităţi rurale de grad 

V. Satele Săcălăşeni şi Culcea sunt atestate documentar în anul 1405, ca aparţinând de domeniul 

cetăţii Chioarului (Szatmár vármegye 100), iar satul Coruia este atestat în anul 1385, acest lucru 

însemnând că sunt comunităţi umane mai vechi decât prima lor atestare, fapt probat de vechi urme 

arheologice din împrejurimi. 

Localizarea Comunei Săcălăşeni 

 

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

Conform împărţirii teritoriului pe „ţări”, specifică zonei Maramureşului, comuna Săcălăşeni face 

parte din Ţara Chioarului şi este aşezată chiar la punctul de intersecţie al acesteia cu Ţara Lăpuşului 

şi cu Zona Băii-Mari, fiind astfel un punct de întretăiere al culturii şi al tradiţiilor locale.  
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Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş - Reactualizare 2008, 

relaţiile dintre aşezările judeţului Maramureş sunt încadrate în două mari categorii:  

• Relaţii administrative - care se referă la ansamblul relaţiilor economice şi sociale care au loc 

pe fondul actualei organizări teritoriale, cu centrul şi originea în exteriorul regiunii de tip 

„ţară”; 

• Relaţii în cadrul „ţării” - care au ca fond apartenenţa comunelor la sisteme arhaice de 

organizare, menţinute până în prezent. 

Până în 2004, Ţara Chioarului a funcţionat fără un centru urban polarizator, rolul central fiind 

deţinut de localitatea Şomcuta Mare, ca şi centru supracomunal, iar din 2004 aceasta a devenit oraş. 

Distanţa dintre reşedinţa comunei Săcălăşeni şi oraşul Şomcuta Mare este mică, respectiv 14,5 km, 

utilizând DJ 182B. Însă, deplasarea din Săcălăşeni cu scopuri economice, sociale sau recreative se 

produce spre Baia Mare, reşedinţa de judeţ, distanţa fiind mai mică faţă de Şomcuta Mare, respectiv 

12,4 km, utilizând DJ 182B. 

La nivelul comunei, rolul polarizator îl are localitatea de reşedinţă Săcălăşeni în care se regăsesc 

instituţiile administrative locale şi instituţiile principale de învăţământ şi de îngrijire a sănătăţii. 

Comuna Săcălăşeni este o aşezare românească de sine stătătoare şi formată cu multe secole înainte 

de anul 1405, atunci când a fost menţionată pentru prima dată în documentele vremii, sub numele 

de "Zakalasfalwa" şi aparţinea ca posesiune de domeniul Cetăţii Chioarului. În 1566 denumirea 

satului era Zakalofalw, în 1603 Szakalosfalwa, în 1639 Szakallosffalwa, în 1733 Szakallosfalw, în 

1750 Szekeleseni, în 1760 - 1762 Szakalasfalwa, în 1850 Szeckeleseny, în 1854 Szackallosfalwa, 

Săcălăşeni.  

1.2. Factori culturali 
Comuna Săcălăşeni face parte din zona etnografică Chioar, zonă cu o bogată tradiţie etnografică 

care se remarcă prin originalitate şi vitalitate, dar şi prin vigoarea cu care încă se păstrează 

tradițiile în zonele rurale. Astfel, în satele maramureşene de astăzi putem încă întâlni numeroase 

elemente de cultură arhaică, care evocă parcă vremuri de mult apuse. Gospodăria tradiţională 

autentică, portul popular încă utilizat în zilele de sărbătoare, organizarea vieţii pastorale, folclorul, 

interpretarea specifică a strigăturilor, jocul tropotit, obiceiurile care  încă mai păstrează ceva din 

naivitatea şi din puritatea rituală a începuturilor, toate sunt mărturii grăitoare ale culturii 

tradiţionale vii din Maramureş şi din Ţara Chioarului.  

1.2.1. Gospodăria țărănească  

Gospodăria ţărănească a jucat, de-a lungul timpului, un rol deosebit de important în viaţa oamenilor 

şi a comunităţii, asigurându-le mijloacele de trai şi sursele de venit. Tradiţional, casa şi gospodăria 

era un semn al avuţiei proprietarului, arătând, în acelaşi timp, cât de „gospodar” este acesta, 

mentalitate care s-a menţinut şi în prezent, doar formele de manifestare fiind altele. 
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De la gospodăriile elementare, construite pentru a valorifica cât mai bine spaţiul redus, disponibil 

ţăranilor cu situaţie modestă, şi până la gospodăriile extinse, cu mai multe încăperi, grajduri, şuri şi 

alte acareturi deţinute de ţăranii înstăriţi, arhitectura tradiţională maramureşeană se înscrie în 

aceleaşi coordonate. Casa era ridicată în mod tradiţional din bârne rotunde de lemn de stejar şi de 

fag pe o mică fundaţie de piatră şi era acoperită cu paie sau cu şindrilă în patru ape. Casele din 

piatră sau din cărămidă erau relativ rare, la fel ca şi casele acoperite cu ţiglă. Casele tipice sunt sunt 

formate din 2 - 3 încăperi, camera, tinda, iar la ţăranii mai înstăriţi şi din „odaia curată” sau „casa 

bună”, în care se păstrează mobilierul, textilele şi obiectele mai valoroase şi unde se primesc 

oaspeţii. Ferestrele caselor sunt relativ mici, uşa este scundă, pentru a păstra căldura în casă, iar 

exteriorul este văruit („spoit”) cu alb sau albastru. 

În interiorul caselor tradiţionale de la începutul secolului trecut se găseau cuptorul sau vatra, o 

masă acoperită cu o faţă de masă ornamentală cusută în casă, unul - două paturi, laviţe, scaune, lăzi 

pentru haine şi blidare. Grinzile casei erau decorate cu ulcele agăţate, iar între blide se atârnau 

ştergare. Odată cu necesitatea măririi spaţiului interior, vatra şi cuptorul se mută în tindă sau în 

curte, sub un acoperiş de draniţă în două ape ce se transformă în bucătăria de vară sau în „căsuţă”.  

Tradiţia textilelor decorative, dar şi de folosinţă zilnică, din Chioar şi din Săcălăşeni este foarte 

bogată, femeile ţesând şi cosând ştergare de rudă sau de cui, ţoluri, cearceafuri, feţe de pernă şi de 

masă de o frumuseţe deosebită, ornamentate bogat cu motive geometrice, florare, astrale sau 

antropomorfe. În mod tradiţional, ţesăturile erau din fire naturale vegetale sau din lână, iar pentru 

obţinerea culorilor naturale se foloseau plante sau minerale specifice din zonă.  

1.2.2. Portul popular 

Portul popular din Ţara Chioarului este compus din cămaşă albă din in, cânepă sau bumbac, cu 

mâneci largi, terminate cu manşete, şi ornamentată cu motive florale la gât şi pe manşete, iar la 

femei uneori cu volane pe piept; poale drepte, albe, cu dantelă sau broderie albă în partea de jos, 

acoperite cu zadii lungi sau şorţ negru, cu motive florale, pentru femei; gaci largi, plisaţi sau 

„împăturiţi” din pânză albă şi cioareci pentru bărbaţi; laibăr (vestă) negru cu şnururi colorate şi 

motive florale; gubă sură miţoasă (sau albă de nuntă); năframă albă sau neagră pentru femei şi 

pălărie din paie cu bor lat şi calotă scundă pentru bărbaţi (în trecut calota înaltă era un semn al 

ţăranilor liberi); curele late cu trei sau patru catarame pe timp de iarnă şi curele înguste pe timp de 

vară pentru bărbaţi, iar în picioare opinci.  

Dacă până acum câteva decenii costumele tradiţionale erau purtate de locuitorii satelor din 

Maramureş indiferent de vârstă şi de statutul social atât în zilele de sărbătoare, cât şi la lucru, în 

prezent purtarea acestora este tot mai rară şi este rezervată mai mult pentru zile speciale, pentru 

evenimente şi serbări în sat.  

1.2.3. Obiceiuri şi tradiţii locale 
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Spaţiul rural rămâne leagăn al culturii tradiţionale, oamenii păstrând încă intacte obiceiuri 

pastorale ancestrale, legate de evenimente de peste an sau de evenimente speciale din viaţa omului 

(naştere, nuntă, înmormântare).  

Obiceiurile de peste an au un caracter colectiv. Cele legate de sfârşitul anului vechi şi începutul 

anului nou sunt vii în multe sate chiorene (Săcălăşeni, Culcea, Coruia, etc.). Cele 12 zile ale 

sărbătorilor de iarnă erau, şi sunt, foarte preţuite de colectivitatea sătească şi bogate în manifestări 

folclorice, structurate pe două registre mai importante: colindatul şi petrecerea numită „Vergel".  

 În comuna Săcălăşeni, organizarea cetelor de colindători începea cu mult înainte de momentul 

efectiv, pentru reîmprospătarea repertoriului de colinde. Colindatul propriu-zis îl încep copiii, cei 

mai mărişori purtând cu ei traiste, în care îşi adună darurile: colaci, nuci, mere, bani. Cetele de 

feciori sau cele mixte încep colindatul de la preotul satului şi continuă în zona din care fac ei parte, 

colindând apoi la casele cu fete. Feciorii sunt invitaţi în casă, unde fata şi părinţii ei îi servesc cu 

horincă, prăjituri, cozonac, iar mai nou şi cu aperitive.  

Dintre celelalte registre de colindat se menţionează "umblatul cu steaua" al copiilor de 10 - 14 ani, 

„Viflaimul" şi „Capra".  

Petrecerea cea mai îndrăgită de chioreni în cadrul sărbătorilor de iarnă este „Vergelul". Forma ei 

tradiţională cu momente rituale a existat până la sfârşitul secolului al XIX-lea, păstrându-se la 

Coruia. Cu mai multe zile înainte, feciorii hotărau unde se va face „Vergelul" şi ce muzicant vor 

angaja. „Tizeşii" (organizatorii) trimiteau băiat la fiecare fată acasă pentru a o duce la „Vergel". 

Petrecerea ţinea trei zile şi trei nopţi. În cea de-a treia seară, băiatul care ducea fata în prima zi la 

„Vergel" avea obligaţia de a-i duce „coşarca" (coşul) cu mâncare. Dansurile specifice „Vergelului" 

sunt: „Danţul dintâi" ("de araduit"), „Patru paşi", „Şapte paşi", „Codreneasca" şi „Roatile”.  

Totodată, sărbătoarea Paştelui, alături de toate celelate sărbători religioase, implică ritualuri 

specifice, antrenând întreaga comunitate. La toate acestea se mai adaugă şi „Sărbătoarea cireşelor”, 

care are loc în luna iunie, festivitate la care, pe lângă oficialităţi, participă atât invitaţi din zonă, cât 

şi turişti sau invitaţi din localităţi vecine. 
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2. CARACTERIZARE TERITORIALĂ 

2.1. Localizare geografică 

Comuna Săcălăşeni este situată în Vestul judeţului Maramureş, la 10 km distanţă faţă de municipiul 

Baia Mare, în Depresiunea Baia Mare. În ceea ce priveşte coordonatele geografice ale comunei, 

aceasta este situată între 47°34’50″ N latitudine Nordică şi 23°33’55″ E longitudine estică. 

Comuna se învecinează cu: 

✓ Comunele Groşi si Dumbraviţa, la Nord; 

✓ Comunele Coaş şi Remetea Chioarului, la Sud; 

✓ Comuna Copalnic Mănăştur, la Est; 

✓ Comuna Coltău, la Vest. 

2.2. Caracterizare administrativ - teritorială 

Suprafaţa totală a comunei Săcălăşeni este de 2.879 ha, reprezentând 0,5% din suprafaţa totală a 

judeţului Maramureş, ceea ce situează comuna pe locul 62 din 76 de comune şi oraşe ale judeţului. 

Aproape 81% din această suprafaţă, respectiv 2.331 ha, este reprezentată de terenuri agricole 

(locul 55 în judeţ), în timp ce 548 de ha din suprafaţa comunei reprezintă terenurile neagricole. 

Tipuri de terenuri în comuna Săcălăşeni, 2011 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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În ceea ce priveşte terenurile agricole, cea mai mare parte a acestora sunt terenuri arabile, care 

reprezintă 40,5% din teritoriul comunei, situând-o pe locul 27 în judeţ, restul fiind împărţite, 

aproape în mod egal, între fâneţe (587 ha - 20,4% din total) şi păşuni (566 ha - 19,7% din total), 

doar 13 ha reprezentând suprafața ocupată de livezi.  

Pe de altă parte, majoritatea terenurilor neagricole sunt acoperite de păduri (326 ha), ceea ce 

înseamnă că aproximativ 11% din suprafaţa comunei este împădurită, procent mult mai mic decât 

în majoritatea celorlalte comune (locul 68 în judeţ) şi reprezentând doar un sfert din ponderea 

zonelor împădurite în suprafaţa totală a judeţului, situaţie specifică, de altfel, comunelor de câmpie 

din zona depresionară a judeţului. Construcţiile acoperă 111 ha, sau aproape 4% din suprafaţa 

totală, aproape dublu faţă de media judeţului, situând comuna Săcălăşeni pe locul 31 în total judeţ, 

ceea ce înseamnă că se află în top 20 comune după acest indicator. Căile de comunicaţii (48 ha), 

apele şi bălţile (45 ha), dar şi terenurile degradate (18 ha) sunt relativ reduse şi ocupă fiecare sub 

2% din suprafaţa comunei. 

Modul de folosinţă a terenurilor în comuna Săcălăşeni, 2011 

Tipuri de  terenuri 
Suprafaţă 

(ha) 

Pondere în 

suprafaţa 

totală (%) 

Locul în 

judeţ 

Pondere în 

suprafaţa 

judeţului 

(%) 

Agricole 2.331 81,0% 55 0,8% 

Arabile 1.165 40,5% 27 1,4% 

Pășuni 566 19,7% 50 0,6% 

Fânețe 587 20,4% 56 0,5% 

Livezi 13 0,5% 47 0,2% 

Terenuri neagricole 548 19,0% 68 0,2% 

Păduri 326 11,3% 67 0,1% 

Ape, bălți 45 1,6% 39 0,8% 

Construcții 111 3,9% 31 0,9% 

Căi de comunicații 48 1,7% 52 0,8% 

Terenuri degradate și 

neproductive 18 0,6% 70 0,2% 

Total 2.879 100% 62 0,5% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din punct de vedere administrativ, comuna este formată din reşedinţa de comună şi 2 sate, Culcea 

şi Coruia, localizate la sud de aceasta, de-o parte şi de alta a drumului naţional 182B care face 

legătura între Baia Mare şi Şomcuta Mare, via Remetea Chioarului. 

Comuna Săcălăşeni – localităţi componente 
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureş 

 

2.3. Patrimoniul Natural 

2.3.1. Relieful  

Comuna Săcălăşeni aparţine, din punct de vedere geografic, Depresiunii Baia Mare, care este o zonă 

joasă, cu altitudinea medie de 200 m. Situată în partea de Vest a judeţului, depresiunea este limitată 

la Est şi Nord de Muntele Gutâi, în Sud - Est se deschide spre Depresiunea Copalnicului, spre Sud 

limita este formată de masivul cristalin Preluca, iar spre Vest de Culmea Codru. Situarea integrală a 

teritoriului comunei în Depresiunea Baia Mare face ca treapta de relief prezentă pe întreg teritoriul 

comunei Săcălăşeni să fie câmpia.  

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

Corelat cu tipurile de soluri prezente, cu clima blândă şi cu regimul hidrologic favorabil,  suprafaţa 

comunei Săcălășeni este potrivită pentru practicarea agriculturii - atât pentru cultura plantelor, 

având în vedere că peste 40% din suprafaţă este reprezentată de teren arabil cu fertilitate bună, dar 

şi pentru creşterea animalelor, de asemenea, aproximativ 40% din suprafaţă fiind acoperită de 

păşuni şi fâneţe care oferă valori nutritive bune.  

De asemenea, expoziţia versanţilor, preponderent semiînsorită şi semi-umbrită din comună, 

favorizează activităţile agricole. 

Expoziţia versanţilor în comuna Săcălăşeni 

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş  
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2.3.2. Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică a comunei Săcălăşeni este formată din râul Lăpuş, care străbate comuna de la 

Sud la Nord. Râul Lăpuş este un râu permanent şi este afluent principal de dreapta al râului Someș, 

având o lungime de 112 km și o suprafață de recepție de 1.875 km². Acesta se formează în Munții 

Țibleșului, la confluența brațelor Izvorul Alb și Izvorul Negru.  

2.3.3.  Resursele solului şi ale subsolului 

Ţinând cont că unitatea de relief predominantă în comuna Săcălăşeni este câmpia, tipurile de soluri 

prezente pe teritoriul comunei sunt de tipul: luvosoluri albice, aluviosoluri şi luvosolurilor şi 

eutricambiosolurilor, în proporţii aproximativ egale. 

În centrul comunei, de la Nord la Sud, de-a lungul Văii Lăpuşului şi a afluenţilor mai mici, se 

prezintă o porţiune compactă cu terenuri de tipul aluviosolurilor. Acestea reprezintă soluri tinere, 

în curs de formare, pe depozitele aluviale, fiind răspândite în lungul fluviilor şi afluenţilor săi. Sunt 

soluri cu o fertilitate mai ridicată decât celelalte protisoluri, iar scala pretabilităţii lor este mai largă: 

pajişti naturale sau culturi furajere, culturi cerealiere mai variate (porumb, grâu, orz etc), plante 

tehnice şi alimentare (cartofi, sfeclă de zahăr), legume, zarzavaturi. De remarcat faptul că, pe 

alocuri, sunt afectate de exces de umiditate temporar sau chiar prelungit. 

Partea de Nord - Vest a comunei este caracterizată prin prezenţa luvosolurilor albice care au un 

conţinut de humus de slabă calitate, dau reacţii puternic acide şi au o saturaţie scăzută în baze. 

Conţinutul scăzut în substanţe nutritive face ca acestea să fie acoperite, în principal, de păduri de 

foioase, de pajişti şi de păşuni cu productivitate şi valoare nutritivă medie spre scăzută. De 

asemenea, livezile plantate pe aceste tipuri de sol dau producţii medii, fiind dezavantajate şi de 

variaţiile mari ale regimului hidric, pe lângă conţinutul slab în substanţe nutritive. 

Partea de Sud a comunei este caracterizată prin prezenţa preponderentă a luvosolurilor şi 

eutricambiosolurilor. Luviosolurile ocupă de obicei terenuri plane cu drenaj defectuos şi bazinete 

depresionare, conţinutul lor de humus este scăzut şi de calitate inferioară, fiind, astfel, mai ales, 

soluri forestiere sau potrivite pentru livezi şi anumite culturi mai puţin pretenţioase, cum ar fi 

cartoful, orzul şi plantele furajere, pentru care este nevoie de adaos de îngrăşăminte chimice. 

Eutricambiosolurile, în schimb, s-au format de obicei pe versanţi cu drenaj bun şi pe suprafeţe 

cvasiorizontale (lunci, terase, poduri interfluviale), în dealurile piemontane sau în câmpiile umede. 

În general, acestea au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente bazice cum ar fi argilele, 

luturile şi marnele, prezintă o structură lutoasă sau luto-prăfoasă, au conţinut de humus relativ 

scăzut, au un grad ridicat de saturaţie în baze, dau reacţie slab acidă până la neutră şi au o 

aprovizionare cu substanţe nutritive relativ bună. Astfel, pot fi valorificate prin păduri şi pajişti,  

plantaţii de pomi fructiferi şi culturi puţin pretenţioase, cu un adaos redus de îngrăşăminte. 

Tipurile de soluri pe teritoriul comunei Săcălăşeni 
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş  

În ceea ce priveşte resursele subsolului din comuna Săcălăşeni, aceasta nu se distinge ca având 

rezerve notabile de minereuri feroase sau neferoase, ape minerale sau alte bogăţii ale subsolului.  

2.3.4. Clima 

Regimul climatic ce caracterizează comuna se încadrează în sectorul de climă continental-moderată 

şi cel cu climă de depresiune, având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare, cu 

precipitaţii atmosferice bogate. 

Temperatura medie anuală a  aerului înregistrează valori  cuprinse între 9oC şi 11oC.  

Frecvenţa medie anuală a vânturilor se caracterizează printr-o circulaţie a aerului dinspre Vest, cu 

o frecvenţă medie anuală de circa 18 - 20%, şi a celui din Nord, cu o frecvenţă aproximativă de 10 - 

11%. Vitezele medii anuale se menţin între 3 și 3,8 m/s. 

Clima în comuna Săcălăşeni 
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş  

 

2.3.5. Flora şi fauna  

Relieful variat şi clima blândă fac ca pe teritoriul comunei Săcălăşeni să se găsească o vegetaţie 

bogată şi diversificată, de la vegetaţia specifică luncilor şi pajiştilor şi până la cea de pădure. 

Aproape jumătate din suprafaţa comunei este acoperită de zone cu floră spontană (app. 1.480 ha), 

păşunile şi fâneţele întinzându-se pe aproximativ 40% din suprafaţa comunei, iar pădurile pe încă 

11% din suprafaţă.  

Vegetaţia comunei este, în principal, reprezentată de floră perenă specifică păşunilor şi pădurilor de 

foioase: fag (Fagus sylvatica), paltin (Acer platanoides), carpen (Carpinus betulus), mesteacăn 

(Betula pendula), frasin (Fraxinus excelsior). De asemenea, în luncile apelor curgătoare este 

prezentă vegetaţia specifică de luncă (pajişti de luncă şi zăvoaie - pădurile de luncă - cu specii de 

copaci, precum salcia, răchita şi plopul; de arbuşti, precum socul negru, şi de plante agăţătoare, 

precum murul şi hameiul, dar şi o serie de specii de iarbă. 

De asemenea, flora şi vegetaţia din zonă are o importanţă deosebită atât din punct de vedere 

ecologic, cât şi economic (scop furajer, medicinal, industrial şi chiar decorativ). Astfel, în comună se 

găsesc, ca specii alimentare sau culinare: măceşe, mure, porumbe şi păducel. De asemenea, se pot 

recolta ciuperci, în principal hribi şi ghebe, în cantităţi destul de mari, plante medicinale şi seminţe 

forestiere.  

De asemenea, flora de pe teritoriul comunei Săcălăşeni, prezintă condiţii bune pentru desfăşurarea 

activităţii apicole în zonă. 

Fauna este condiţionată, în special, de vegetaţie, astfel, dintre animalele specifice zonei amintim: 

vulpea (Vulpes vulpes), veveriţa (Sciurius vulgaris) şi iepurele (Oryctalogus cuniculus). Dintre cele 

mai răspândite păsări amintim: uliul (Accipiter gentilis), răpitoarele de noapte, rândunica (Hirudo 
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rustica), vrabia (Passer montanus), cocostârcul (Ciconia ciconia), ciocănitoarea (familia 

Dendrocopos), piţigoiul (Parus montana) şi graurul (Sturnus vulgaris).  

 

2.4. Calitatea mediului înconjurător şi gestiunea deşeurilor 

2.4.1. Poluarea aerului 

Poluarea aerului poate fi cauzată de fenomene naturale, dar, mai ales, de acţiuni antropice, acestea 

din urmă reprezentând factorii cei mai gravi de perturbare ai echilibrului atmosferei.   

În perimetrul comunei Săcălăşeni, principala sursă de poluare a atmosferei sunt emisiile generate 

de instalaţiile industriale, arderea combustibililor pentru industrie din oraşul Baia Mare, situat la 

12 km de comună. Cu toate acestea, având în vedere că majoritatea activităţilor industriale din Baia 

Mare şi-au diminuat activitatea, unele până la închidere, aerul din oraş şi din zonele învecinate se 

încadrează în normele prevăzute de Ministerul Mediului, fiind monitorizat de 5 staţii de verificare a 

calităţii aerului. Astfel, conform Statisticilor de Mediu recente, poluarea din  Baia Mare s-a redus cu 

50% faţă de anii anteriori. 

 

 

2.4.2. Poluarea apei 

Conform Raportului privind Starea Mediului în Judeţul Maramureş, pentru anul 2011, publicat de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, starea ecologică a cursului râului Lăpuş variază, pe 

sectoarele cursului său, de la moderată la bună. Deşi în zonă au existat incidente de poluare 

accidentală cu ape de mină din râului Săsar, râu ce se revarsă în Lăpuş, acestea nu au afectat 

calitatea apei de pe raza comunei Săcălăşeni, revărsările având loc in aval de aceasta. Astfel, 

calitatea apei se încadrează în parametrii obişnuiţi ai râului. 

2.4.3. Poluarea sonoră 

Principala sursă de zgomot este reprezentată de traficul rutier, înregistrându-se depăşiri ale 

nivelului de zgomot, echivalent pentru 24 de ore, pentru o mică parte din reţea.  Chiar dacă nu 

direct, şi activitatea economică participă, într-o mică măsură, la poluarea sonoră, prin intermediul 

transporturilor cu vehicule grele. 

2.4.4. Gestionarea deşeurilor 

Serviciile de colectare a deşeurilor din Săcălăşeni, precum şi din satele aparţinătoare comunei, sunt 

asigurate de  Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Sârbi. Componetentele acestui 

sistem de manangement integrat al deşeurilor cuprinde: colectarea şi transportarea deşeurilor, 
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sortarea deşeurilor, staţia de transfer, depozitul ecologic pentru deşeuri şi închiderea depozitelor 

urbane neconforme de deşeuri. 
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3. CARACTERIZARE SOCIO - DEMOGRAFICĂ 

3.1. Structura şi evoluţia populaţiei 

Conform datelor furnizate de Institulul Naţional de Statistică, comuna Săcălăşeni avea la 1 ianuarie 

2012 o populaţie stabilă de 2.575 de locuitori, reprezentând 1,3% din populaţia rurală a judeţului 

Maramureş, respectiv 0,5% din populaţia totală a judeţului. După acest indicator comuna se clasa 

pe locul 51 între cele 75 de unităţi administrativ - teritoriale ale judeţului şi pe locul 49 între 

comunele judeţului. 

Populaţia stabilă din judeţul Maramureş şi din comuna Săcălăşenii la 1 ianuarie 2012  

Comuna Săcălăşeni 2.575 locuitori      

Judeţul Maramureş Rural: 202.614 locuitori Urban: 306.159 locuitori 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Evoluţia din ultimii ani a numărului de locuitori ai comunei este ascendentă. Dacă în anul 2005 

populaţia comunei Săcălăşeni era de 2.390 locuitori, în 2008 aceasta era de 2.475, ceea ce înseamnă 

o creştere cu 3,6%, în 2011 aceasta crescând cu încă 3,7%, iar în 2012 adaugându-se încă 0,4%. 

Astfel, la 1 ianuarie 2012 comuna Săcălăşeni avea o populaţie cu 7,6% mai mare faţă de anul 2005, 

acest fapt datorându-se, în mare parte, distanţei mici faţă de oraşul Baia Mare. Astfel, distanţa de 

doar 12 km faţă de reşedinţa de judeţ, preţurile mai mici la terenuri şi imobiliare, dar şi taxele pe 

proprietate inferioare municipiului, fac din Săcălăşeni o locaţie excelentă pentru persoanele care 

vor să beneficieze de oportunităţile economice din Baia Mare, dar să scape de agitaţia oraşului în 

timpul liber.  

Populaţia stabilă a comunei Săcălăşeni la 1 ianuarie, 2005 – 2012 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

3.1.1 Structura pe vârste şi sexe 

Comuna Săcălăşeni prezintă o structură a populaţiei pe grupe de vârstă, atipică pentru mediul rural 

românesc şi maramureşan, care este, însă, caracteristică localităţilor care primesc un număr mare 

de migranţi. Astfel, dintre cele 2.575 de persoane înregistrate la 1 ian. 2012 în Săcălăşeni, 53% sunt 

persoane cu vârsta sub 45 de ani, iar cele mai bine reprezentate grupe de vârstă sunt: cea de 5 - 9 

ani (8,5% din populaţie), 35 - 39 ani şi 40 - 44 ani (fiecare câte 8,3% din populaţie), 20 - 24 ani 

(7,4%), 25 - 29 ani şi 30 - 34 ani (fiecare câte 7,3% din totalul locuitorilor). Grupa de vârstă 45 - 49 

de ani reprezintă aproape jumătate din grupa 40 - 44 de ani, fiind un indiciu al faptului că 

persoanele la vârstă matură sunt mai puţin dispuse să îşi mute locuinţa în comunele vecine, cu 

centru urban major, acesta părând să fie, mai degrabă, populaţia tradiţională a comunei. De 

asemenea, următoarele grupe de vârstă au ponderi din ce în ce mai mici în totalul populaţiei, în 

conformitate cu speranţa de viaţă. 

Aşadar, persoanele care aleg să îşi stabilească locuinţa în Săcălăşeni sunt, în general, tineri, aflaţi la 

vârsta când îşi întemeiază o familie şi decid să dea naştere unor copii. Din această cauză, structura 

demografică a comunei, de la care ne-am aştepta să fie de tip urnă (caracteristică mediului rural şi 

scăderii demografice), este corectată prin grupele de vârstă 10 - 14 ani şi 5 - 9 ani, care sunt foarte 

bine reprezentate.  

Structura populaţiei comunei Săcălăşeni pe sexe şi vârstă 

  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, comuna Săcălăşeni se caracterizează prin echilibru, 

la 1 ian. 2012 balanţa înclinându-se uşor în favoarea sexului masculin, care reprezintă 50.3% din 
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totalul populaţiei, diferenţa fiind însă nesemnificativă: 15 persoane. Un indicator utilizat în studiile 

demografice care analizează comparativ raportul populaţiei masculine şi a celei feminine (nr. 

bărbaţi / nr. femei *100) este raportul de masculinitate care are valoarea medie de 101 în comuna 

Săcălăşeni, ceea ce înseamnă că la 100 de femei corespund 101 de bărbaţi, valoare superioară 

mediei naţionale şi judeţene. Astfel, la nivel judeţean acest raport este de 96 de bărbaţi la 100 de 

femei, iar la nivel naţioal este de 95 de bărbaţi la 100 de femei (1 ian. 2012). 

Pe grupe de vârstă acest raport variază, astfel încât pentru grupa de vârstă 0 - 4 ani ia valoarea 104, 

ceea ce înseamnă că la 100 de fete corespund 104 băieţi, crescând apoi până la 120, pentru grupa 

de vârstă 15 - 19 ani, iar pentru grupa 20 - 24 ani, scăzând până la 98. După această scădere, 

raportul urmează tendinţa naţională caracterizată de creştere, şi anume între 25 şi 50 de ani el 

creşte treptat. Astfel, pentru grupa de vârstă 25 - 29 de ani şi 30 - 37 de ani, raportul este egal cu 

105, pentru grupa 35 - 39 de ani raportul este egal cu 109, pentru 40 - 44 de ani raportul ia 

valoarea 122, iar pentru 45 - 49 de ani ia valoarea maximă, şi anume 124, însemnând că la 100 de 

femei corespund 124 de bărbaţi. După această creştere urmează o scădere a raportului până la 81 

de bărbaţi la 100 de femei, pentru grupa 50 - 54 de ani, 89 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa 

de vârstă 55 - 59 de ani, 80 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa 65 - 69 de ani, 58 de bărbaţi la 

100 de femei pentru grupa 70 - 74 de ani, 56 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa 75 - 79 de ani, 

25 de bărbaţi pentru 100 de femei pentru grupa ce depăşeşte 85 ani. Excepţie de la această scădere 

o fac grupele de vârstă 60-64 de ani şi 80-84 de ani, unde raportul depăşeşte starea de echilibru, şi 

anume 104 pentru grupa 60 - 64 de ani şi 123 pentru grupa 80 - 84 de ani.  

În ceea ce priveşte raportul de dependenţă demografică, repectiv coeficientul rezultat prin 

raportarea numărului de persoane „dependente” (copii sub 15 ani şi persoane cu o vârstă mai mare 

de 65 de ani) la numărul de persoane cu vârsta legală de muncă (15 - 65 ani), comuna Săcălăşeni 

înregistra la 1 ian. 2012 o valoare de 48. Acest lucru înseamnă că la 100 de persoane cu vârstă 

legală de muncă (indiferent dacă au sau nu un loc de muncă), le revin 48 de persoane dependente, 

respectiv care nu au vârsta legală de muncă (chiar dacă unele din acestea sunt încadrate în  muncă), 

reliefând povara economică potenţială pe care populaţia productivă o poartă. Din acest punct de 

vedere situaţia este mai puţin bună decât cea înregistrată la nivel naţional sau judeţean, la nivel 

naţional înregistrându-se 43 de persoane dependente la 100 de persoane în vârstă de muncă, în 

timp ce la nivelul judeţului raportul este de 41. 

Din punct de vedere al evoluţiei în timp a raportului de dependenţă demografică, valoarea acestuia 

fluctuează în intervalul anilor 2005 - 2012, între 53, în 2005, 51, în 2008 şi 48, în 2011. În anul 

2012, deşi valoarea raportului înregistrează un minim faţă de anii precedenţi, aceasta se menţine 

totuşi superioară mediei naţionale şi judeţene.  

3.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

Mişcarea naturală a populaţiei este unul dintre mecanismele principale ale creşterii demografice şi 

este compus din  rata de natalitate şi cea de mortalitate care, împreună, generează rata de spor 

natural. 
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Rata de natalitate reprezintă numărul născuţilor - vii la 1.000 de locuitori, într-un an de referinţă. În 

ceea ce priveşte comuna Săcălăşeni, această rată variază între 7,4‰ şi 19,6‰ în anii 2005 - 2011, 

ultimul an pentru care există date disponibile. Maximul acestei rate de natalitate a fost în anul 2007, 

când a atins valoarea de 19,6‰, iar minimul ratei a fost înregistrat în anul 2011, când a avut 

valoarea de 7,4‰. Comparând rata de natalitate, din anul 2005, de la nivelul comunei Săcălăşeni, cu 

cea la nivel naţional sau judeţean, putem observa că aceasta este superioară atât celei naționale, cât 

și celei judeţene, cu o diferenţă  de 5 - 6 copii la mia de locuitori, diferenţă care dispare la nivelul 

anului 2009, şi chiar mai mult, situaţia inversându-se în această perioadă, cu o diferenţă de 1 copil 

la mia de locuitori. Situaţia se redresează în anul 2010, când rata de natalitate din comună este 

superioară celei naţionale şi judeţene, cu o diferenţă de 1 - 2 copii la mia de locuitori, însă se 

inversează din nou în 2011. Astfel, la nivelul anului 2011, natalitatea înregistrată în Săcălăşeni era 

de 7,4‰, în timp ce în judeţul Maramureş era de 9,3‰, iar la nivel naţional de 9,2‰. 

Rata de mortalitate reprezintă numărul de decedaţi la 1.000 de locuitori, într-un an de referinţă. Din 

anul 2005 până în 2011, în comuna Săcălăşeni, ratele au fluctuat între 12,8‰ şi 22,7‰. Astfel, cea 

mai mare valoare a ratei s-a atins în 2005, cu 22,7‰ şi cea mai mică în 2011, cu 12,8‰. De 

asemenea, se observă tendiţa de scădere a ratei de mortalitate, singura excepţie fiind în 2009, 

atunci când rata depășea uşor 17‰, după aceea revenind la tendinţa de scădere. În comparaţie cu 

media ratelor de mortalitate la nivel judeţean şi naţional, din perioada 2005 - 2011, media 

înregistrată în comuna Săcălăşeni este cu mult mai mare, respectiv 16,5‰, faţă de cea naţională de 

11,92‰ şi 10,71‰ judeţeană. 

Rata de natalitate şi rata de mortalitate în comuna Săcălăşeni, 2005-2011 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Sintetic, relaţia dintre natalitate şi mortalitate este ilustrată de rata de spor natural, care măsoară 

intensitatea creşterii / descreşterii unei populaţii, din cauza unui excedent / deficit de naşteri, în 

comparaţie cu decesele dintr-un an de referinţă. Sub acest aspect, singurul an în care comuna 

Săcălăşeni a înregistrat valori pozitive a fost în 2007, cu 5,3 ‰, în rest, sporul natural variind între 

valorile -0,8‰ şi -7,5‰. 



Cap. I.  Audit Teritorial 

 
 

Pg. 24 

Comparativ cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, rata sporului natural din Săcălăşeni a cunoscut 

o evoluţie mai fluctuantă, cu variaţii de valori în intervalul -7,5‰ şi 5,3‰ (aproximativ 12 puncte). 

La nivel naţional intervalul de variaţie a fost de aproximativ 6 puncte (de la -3‰ până la 3‰), iar 

cel la nivel judeţean a fost de 7 puncte (de la -1‰ la 6‰). De asemenea, conform graficului de mai 

jos, se constată că în anul 2005 rata a fost inferioară celor două, în 2006 rata Săcălăşeniului a fost 

superioară celei naţionale, iar în 2007 rata a devenit superioară atât celei naţionale, cât şi cele 

judeţene. În prezent, rata sporului natural atât la nivelul comunei, cât şi la nivelul judeţean şi 

naţional, se află în zona negativă, Săcălăşeniul intrând într-un regres mai puternic faţă de media 

naţională. La nivelul anului 2011, rata sporului natural a înregistrat în Săcălăşeni valoarea de -

5,43‰, în Maramureş fiind -1,1‰, iar în ţară -2,7‰. 

Rata sporului natural în comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş şi România, 2005 - 2011 

 

Sursa: Insitutul Naţional de Statistică 

3.1.3. Mişcarea migratorie a populaţiei 

Din analiza elementelor care constituie mişcarea migratorie a populaţiei, respectiv stabilirea sau 

schimbarearea reşedinţei sau a domiciliului în / din localităţile aparţinătoare (prin migraţie internă 

sau externă), se constată că Săcălăşeni este o comună a destinaţiei, şi nu o comună sursă. Diferenţa 

mică de km dintre comună şi oraşul Baia Mare face ca populaţia să prefere să vină în comună atât 

temporar (cu reşedinţă), cât şi permanent (cu domiciliu). Astfel, în 2005 se înregistra o diferenţă, 

între stabiliri cu reşedinţă şi plecări de reşedinţă, de 16 oameni, în 2008 o diferenţă de 10 oameni, 

în 2011 o diferenţă 5 oameni, iar în 2012 se înregistrează singura diferenţă în favoarea plecărilor 

de  un om. 

În ceea ce priveşte stabilirea permanentă în Săcălăşeni, situaţia este şi mai bună, diferenţa dintre 

stabilirile cu domiciliu şi plecările cu domiciliu fiind de 24 de oameni în 2005 şi 46 de oameni în 

2008.  

Mişcarea migratorie în comuna Săcălăşeni, 2005 - 2012 
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Comuna Săcălăşeni 2005 2008 2011 2012 

Stabiliri de reşedinţă 25 20 13 10 

Plecări cu reşedinţă 9 10 8 11 

Stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migraţia 

externă) 46 66 N/A N/A 

Plecări cu domiciliul 

(inclusiv migraţia 

externă) 22 20 N/A N/A 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Un element important al mişcării migratorii este reprezentat de migraţia externă, cu precădere în 

căutarea unui loc de muncă în ţări aparţinând Uniunii Europene. Din păcate statisticile relevante la 

nivel naţional şi local sunt limitate, având în vedere principiul liberei circulaţii a persoanelor în UE, 

dar şi faptul că o parte dintre emigranţii din România nu lucrează cu forme legale în ţara de 

destinaţie, lucrează doar sezonier sau nu îşi schimbă reşedinţa, figurând adesea în cadrul populaţiei 

stabile a localităţilor de origine. Din acest punct de vedere, Recensământul Populaţiei şi al 

Locuinţelor, din 2011, a încercat să clarifice situaţia persoanelor plecate temporar sau permanent, 

dar nedeclarat, din ţară, un indiciu pentru migraţia externă fiind persoanele temporar absente sau 

plecate pe o perioadă îndelungată din ţară şi din localitate. 

Conform rezultatelor preliminare ale RPL 2011, din populaţia stabilă de 2.263 de locuitori, la acea 

dată au fost declarate temporar absente un număr de 72 persoane, respectiv 3,18% din totalul 

populaţiei (octombrie 2011). Din totalul populaţiei temporar absente, 66 de persoane au fost 

declarate ca fiind plecate în străinătate, înţelegându-se faptul că cel puţin o parte dintre acestea 

sunt plecate temporar în căutarea unui loc de muncă. În ceea ce priveşte migraţia permanentă, se 

înregistrează un număr de 146 de persoane, respectiv 6,45% din totalul populaţiei, din care 142 

(6,27%) sunt plecate în străinătate. 

3.1.4. Structura pe etnii 

Conform rezultatelor preliminare ale Recesământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, comuna  

Săcălăşeni are o populaţie majoritară românească, aproape 97% din locuitorii comunei declarând 

limba română ca limbă maternă (2.191 de persoane). Următoarea etnie, ca pondere, este cea rromă, 

în Săcălăşeni existând o comunitate de mici dimensiuni de rromi (58 de persoane), care reprezintă 

sub 3% din populaţia stabilă a comunei. Restul de 13 locuitori s-au declarat de etnie maghiară. 

Populaţia stabilă a comunei Săcălaşeni după principalele limbi materne, din anul 2011  

Comuna 

Săcălăşeni 
Români Rromi Maghiari Total 
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Nr. 2.191 58 13 2.263 

% 96,8% 2,6% 0,6% 100% 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 - rezultate preliminare 

3.1.5. Apartenenţa religioasă 

În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă a locuitorilor comunei Săcălăşeni, se constată că 

majoritatea populaţiei este de religie ortodoxă (1.925 de persoane - 85% din populaţia totală). 

Următoarea religie, ca reprezentare, este cea a Martorilor lui Iehova, de care aparţin 201 persoane 

din satele Coruia şi Culcea sau aproape 9% din populaţia comunei, urmată de religia penticostală, 

de care aparţin 49 de locuitori din Culcea (2% din populaţia comunei). Restul de 3% din populaţia 

comunei este compusă din locuitori de alte religii precum: greco - catolică (29 de persoane), 

baptistă (21 de persoane), romano - catolică (17 persoane) şi reformată (6 persoane), în timp ce 13 

cetăţeni s-au declarat fără religie sau nu şi-au declarat religia. 

3.2. Calitatea locuirii 

Conform rezultatelor preliminare la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, din 2011, în 

comuna Săcălăşeni sunt înregistrate un număr de 803 gospodării şi 1.208 locuinţe convenţionale, 

cu o suprafaţă totală locuibilă de 41.551. Având în vedere faptul că populaţia stabilă a comunei era 

de 2.263 locuitori, fiecare gospodărie avea un numar mediu de 2,82 de persoane, cărora le revenea 

o suprafaţă medie locuibilă de 18,4 mp locuibili/persoană. De asemenea, suprafaţa medie locuibilă 

pe gospodărie era de 51,7 mp.  

Comparabil cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, numărul de persoane / gospodărie în cazul 

comunei Săcălăşeni este similar cu media judeţului Maramureş (2,82 locuitori / gospodărie), dar 

mai mare decât media naţională (2,66 locuitori / gospodărie). 

Indicatori de locuire, comuna Săcălăşeni, 2011 

Localitate Nr. 

gospodării 

Număr 

locuinţe 

convenţionale 

Suprafaţa 

locuibilă 

(mp) 

Număr 

locuitori 

Persoane / 

gospodărie 

Mp 

locuibili / 

gospodărie 

Mp 

locuibili 

/ 

persoană 

Săcălăşen

i 

803 1.208 41.551 2.263 2,8 51,7 18,4 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare 

În ceea ce priveşte aspectul caselor, se constată că pe teritoriul comunei acestea sunt în general în 

stare medie şi bună, însă se manifestă două fenomene distincte: existenţa clădirilor construite cu 
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mai mult timp în urmă şi existenţa unui grup de clădiri noi, construite în ultimii 10 - 15 ani. Primul 

grup de clădiri se caracterizează prin utilizarea preponderentă a unor  materiale nedurabile, în 

special lemn, prin păstrarea unor elemente de arhitectură tradiţională, dar şi prin conservarea 

specificului rural maramureşean. Pe de altă parte, grupul caselor construite recent, pe măsura 

creşterii demografice şi a migraţiei locuitorilor din Baia Mare şi din împrejurimi către Săcălăşeni, 

sunt relativ mari, construite din materiale durabile (cărămidă, BCA etc) şi au o arhitectură mai 

degrabă modernă, decât tradiţională şi specifică zonei Maramureşului. 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, 

indicatorii de calitate a locuirii, în comuna Săcălăşeni, sunt superiori mediei judeţene şi naţionale în 

ceea ce priveşte racordarea la curent electric, dar inferiori mediei judeţene şi mediei naţionale în 

ceea ce priveşte racordarea locuinţelor la apă,  precum şi în privinţa locuinţelor care dispun de baie 

şi bucătărie. Astfel, din cele 1.208 locuinţe convenţionale din comună, 97,6% erau racordate la 

curent electric, ceea ce însemnă un număr de doar 29 de locuinţe fără electricitate, acestea fiind 

locuinţe neelectrificate din motive obiective (locuinţe nefinalizate), reţeaua de alimentare cu 

energie electrică acoperind practic toate zonele locuite. Pe de altă parte, doar 56,7% dintre casele 

din Săcălăşeni beneficiau de instalaţie de apă în locuinţă, semnificativ mai puţin decât media de 

73,3% a judeţului, despre care trebuie menţionat totuşi că este compusă în mare parte din 

aducţiuni de apă prin cădere de la captări de apă din zone mai înalte, de deal sau de munte, situaţie 

care nu este aplicabilă şi zonei de câmpie din Săcălăşeni şi mai puţin printr-un sistem centralizat 

local. De asemenea, 73% dintre locuinţe aveau bucătăria în locuinţă, dar doar 44,0% aveau baia în 

locuinţă, situaţia fiind cauzată de lipsa apei curente şi a soluţiilor de canalizare. De asemenea, în 

ceea ce priveşte procentul locuinţelor cu încălzire centrală, acesta înregistrază cele mai mici 

procente dintre toţi indicatorii, lipsa gazului natural şi accesibilitatea lemnului ca şi sursă de 

încălzire făcând încălzirea centralizată relativ rară în Săcălăşeni (sub 25% din locuinţe faţă de 

aproape 35% la nivel judeţean şi 45% la nivel naţional).  

Calitatea locuirii Săcălăşeni, jud. Maramureş, România, 2011 

Indictor/ 

Unitate 

adminstrativ 

teritorială 

Nr. locuinţe 

convenţionale 

% 

locuinţe 

cu 

instalaţie 

electrică 

% 

locuinţe 

cu 

instalaţie 

de apă 

% 

locuinţe 

cu 

încalzire 

centrală 

% 

locuinţe 

cu 

bucătăria 

în 

locuinţă 

% 

locuinţe 

cu baia în 

locuinţă 

România 8.450.942 96,6% 66,7% 44,4% 84,6% 61,9% 

Județul 

Maramureș 

194.687 95,0% 73,3% 34,8% 82,2% 66,4% 

Comuna 

Săcălăşeni 

1208 97,6% 56,7% 22,4% 73,0% 44,0 % 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare 
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4. INFRASTRUCTURA PUBLICĂ 

4.1. Infrastructura de transport 

4.1.1. Transport rutier 

Judeţul Maramureş ocupă locul patru în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest în ceea ce 

priveşte lungimea totală a drumurilor publice şi locul cinci în ceea ce priveşte lungimea drumurilor 

naţionale, însă acestea se găsesc în diferite stări, de la recent reabilitate şi foarte bune, până la stadii 

avansate de degradare. 

Reţeaua de transport rutier a comunei Săcălăşeni este formată din 2 drumuri judeţene care fac 

legătura între satele aparţinătoare şi municipiul Baia Mare: 

- DJ 182B care face legătura între Baia Mare - Săcălăşeni -Remetea Chioarului - Şomcuta 

Mare. În prezent, acesta se prezintă într-o stare relativ bună, cu covor asfaltic pe toată 

lungimea sa. 

- DJ 184A care face legătura între satele Săcălăşeni, Coruia şi Chechiş, asigurând trecerea 

între DJ 182B şi DN 18B Baia Mare – Târgu Lăpuş. Starea acestuia este precară, impunându-

se lucrări de reabilitare. 

Faptul că localităţile comunei Săcălăşeni nu se află pe rute directe de legătură între centre urbane 

foarte mari asigură un trafic rutier moderat, generat de locuitorii din zonă şi de transporturile de 

interes local şi mai puţin de tranzitul general de marfă şi de persoane. În ciuda avantajelor pe care 

acest aspect le presupune în termeni de limitare a poluarii şi a aglomeraţiei, acest lucru a însemnat 

şi investiţii mai puţin importante în infrastructura rutieră finanţate de la nivel central. 

4.1.2. Transport feroviar 

Transportul feroviar al locuitorilor din Săcălăşeni este asigurat prin gara CFR din municipiul Baia 

Mare, aflată la o distanţă de 11 km de centrul comunei. Din acest motiv accesul la transportul 

feroviar al locuitorilor este mai restrictiv decât cel rutier, însă există posibilitatea accesului rapid la 

o gară de importanţă regională majoră, mai ales că transportul în comun din Zona Metropolitană 

Baia Mare se realizează, începând cu anul 2013, de către societatea de transport Urbis SA Baia 

Mare. 

4.1.3. Transport în comun 

Începând cu anul 2013, transportul public local în comuna Săcălăşeni şi în celelalte comune şi oraşe 

din Zona Metropolitană Baia Mare (comunele Groşi, Dumbrăviţa, Recea şi oraşele Tăuţii Măgherăuş 

şi Baia Sprie) se realizează în mod unitar de către societatea de transport Urbis SA.  
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4.2. Infrastructura de telecomunicații 

Comuna Săcălăşeni beneficiază de o poziţie favorabilă în ceea ce priveşte infrastructura de 

telecomunicaţii, teritoriul său având acoperire în proporţie de 100% a reţelelor de telefonie fixă, 

telefonie mobilă, internet şi cablu TV/ fibră optică.  

Aşadar locuitorii comunei beneficiază de acces la internet, televiziune prin cablu şi telefonie mobilă 

în proporţie de 100%. 

4.3. Gospodărirea complexă a apelor 

4.3.1. Reţeaua de apă potabilă 

Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, doar 56,7% dintre locuinţele 

convenţionale din comuna Săcălăşeni dispun de alimentare cu apă în locuinţă, situaţie relativ 

similară cu media comunelor din judeţul Maramureş, dar departe de mediul urban (85,5% în 

Maramureş) sau de standardul localităţilor europene. În plus, în localitatea de reşedinţă a comunei, 

alimentarea cu apă potabilă se realizează în proporţie de 100%, prin cişmele. 

Capacitatea totală de producere a apei potabile, din comuna Săcălăşeni, este, conform INS, de 

aproape 143 mii m3 pe an, iar cantitatea distribuită consumatorilor prin cei 21 de km de conducte 

aparţinând reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 23.000 m3, ceea ce înseamnă 16,11% 

din totalitatea capacităţii de producere, rezultând astfel un potenţial major de extindere. 

4.3.2. Sistemul de canalizare 

Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere este realizată doar la nivelul satului Săcălăşeni, 

având o lungime totală de 23 de km, celelalte două sate necesitând investiţii în acest sens. 

Investiţia în reţeaua de apă şi canalizare din localitatea Săcălăşeni s-a realizat în anul 2006, însă nu 

a funcţionat niciodată la parametrii normali şi la capacitate maximă din cauza numărului redus de 

abonaţi racordaţi. De asemenea, staţia de epurare a apei nu a putut funcţiona conform parametrilor, 

iar conducta cu dejecţii se varsă direct în râul Lăpuşel, fapt pentru care s-au evidenţiat depăşiri ale 

indicatorilor la substanţele extractibile, peste limita maximă admisă de 20 de miligrame pe litru.  

4.4. Alimentarea cu energie electrică 

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, conform datelor preliminare de la 

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, situaţia comunei Săcălăşeni este foarte bună, 

97,6% din populaţie fiind racordată la energie electrică, fără a exista zone izolate şi fără posibilitate 

de electrificare. În plus, situaţia din Săcălăşeni este mai bună chiar şi decât media judeţeană şi cea 

naţională, unde 95% din populaţia judeţului şi 96,6% în România sunt racordate la energie 

electrică. 

4.5. Sistemul de alimentare cu gaz metan şi sursele de încălzire 
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Conform datelor de la INS sistemul de alimentare cu gaz metan din comuna Săcălăşeni însumează 

29,4 km, prin acesta distribuindu-se anual 533.000  m3 de gaz metan.  

În ceea ce priveşte încălzirea centrală, doar 22,4% din numărul locuinţelor au termoficare şi 

centrală proprie, fiind cu mult sub mediile judeţene şi naţionale, care erau de 44,4% din populaţia 

României şi 34,8% din populaţia judeţului (RPL 2011 - date preliminare). Restul populaţiei 

utilizează sursele tradiţionale de încălzire bazate în special pe combustibil lemnos. 

4.6. Infrastructura socio-educaţională 

4.6.1. Infrastructura educaţională 

Infrastructura educaţională din comuna Săcălăşeni este reprezentată de un număr de 6 unităţi, 

respectiv 3 grădiniţe şi 3 şcoli, având un număr total de 250 de elevi, din care 77 copii înscrişi la 

grădiniţă şi 173 elevi în învăţământul primar şi gimnazial. Evoluţia în timp a populaţiei şcolare 

reflectă o uşoară scădere a numărului de elevi, de la 262 de elevi, în 2005, la 254 de elevi, în 2008, 

situaţia nefiind însă îngrijorătoare. 

Totuşi, din cauza scăderii numărului de elevi şi a refuzului de a se comasa şcolile din comună, în 

prezent în şcolile din Săcălăşeni se practică învăţământul simultan, care presupune susţinerea 

orelor de curs pentru elevi de vârste şi clase diferite în acelaşi timp, în aceaşi sală de curs (de obicei 

se practică clasa 0 + clasa 1 + clasa 3 şi clasa 2 + clasa 4, sau toate cele 5 clase de învăţământ 

primar). 

Numărul de cadre didactice din comuna Săcălăşeni este, de asemenea în scădere, aici ritmul fiind 

mai rapid, în 2011 fiind înregistrate 14 cadre didactice faţă de cele 22 de cadre didactice înregistate 

în 2008. 

Cele 6 unităţi de învăţământ dispun de 9 săli de clasă şi cabinete şcolare, 1 laborator şcolar, o sală 

de gimnastică şi 12 calculatoare. 

4.6.2. Infrastructura de sănătate publică 

Infrastructura de sănătate publică din comuna Săcălăşeni este reprezentată de 3 cabinete 

individuale de medicină de familie,  un cabinet stomatologic şi o farmacie.  

În comună lucrează 3 medici de familie, 1 stomatolog, 1 farmacist şi 4 persoane încadrate în 

personalul sanitar mediu (asistenţi medicali şi farmacişti).  

Nu există spitale, cel mai aproiat spital fiind cel din Baia Mare. 

4.6.3. Infrastructura culturală 

Infrastructura culturală din cadrul comunei Săcălăşeni este reprezentată de cele 2 cămine culturale 

din satele Culcea şi Coruia şi de biblioteca Săcălăşeni. Localitatea de reşedinţă a comunei nu 

dispune de un cămin cultural, manifestările publice, care, în mod normal, ar trebui să fie găzduite la 
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într-un spaţiu special destinat, desfăşurându-se în prezent în sala de sport. Aşadar, se observă 

necesitatea constuirii unui cămin cultural în satul Săcălăşeni. 

În centrul comunei Săcălăşeni este situată o bibliotecă, înfiinţată în anul  1956, ce are în prezent 

7.000 de volume. De asemenea, în cadrul comunei funcţionează şi 3 biblioteci şcolare, câte una pe 

lângă fiecare şcoală. 

Ca şi asociaţii culturale active în comună se remarcă Asociaţia Culturală ,,Cireşarii din Coruia”, 

înfiinţată în anul 2005 cu scopul de a duce mai departe tradiţia maramureşeană, inclusiv prin 

activităţile ansamblului folcloric omonim. De la înfiinţare şi până în prezent ansamblul s-a bucurat 

de succes atât în ţară, cât şi în ţările europene unde a avut activităţi culturale. Numele de „Cireşarii” 

a fost ales având în vedere că în Coruia există o veche tradiţie legată de culesul cireşelor. De altfel, 

sărbătoarea comunei Săcălăşeni se numeşte „Sărbătoarea Cireşelor” şi are loc la sfârşitul lunii mai.  

4.6.4. Infrastructura cultelor 

În ceea ce priveşte infrastructura cultelor, comuna Săcălăşeni are un număr de 10 biserici ce 

aparţin religiilor ortodoxă, martorii lui Iehova şi penticostală, după cum urmează: 

- în satul Săcălăşeni sunt 2 biserici ortodoxe, şi anume Biserica Adormirii Maicii Domnului şi 

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, și o Sală a Regatului a Martorilor lui Iehova. 

- în satul Coruia sunt 2 biserici Ortodoxe, respectiv Biserica Adormirii Maicii Domnului şi 

Biserica Sfânta Ana şi o Sală a Regatului Martorilor lui Iehova. 

- în satul Culcea sunt 4 biserici, 2 de religie ortodoxă (Biserica Sf. Arhangheli şi Biserica Sf. 

Apostoli), o Sală a Regatului Martorilor lui Iehova şi Biserica Penticostală Zorii Dimineţii. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălăşeni este monument istoric şi a fost construită din 

stejar în secolul XVII, reunind toate caracteristicile întâlnite la bisericile de lemn transilvănene. De 

mici dimensiuni, cu intrarea în pronaos situată în partea sudică, şi cu toate micile detalii care 

reprezintă frumuseţea culturii transilvănene, această biserică impresionează prin simplitate şi 

măreţie. Picturile, doar parţial păstrate, au fost realizate de Paula Weissn din Baia Mare, în 1865. 

Biserica „Sfânta Ana" a fost adusă în centrul satului Coruia în 1794 din Pindur. Deasupra intrării 

este gravată data mutării sale şi numele meşterului: „Anul Domnului 1794, 11 Noiembrie, 

construită de Farcaş Ianos". Biserica impresionează prin mărimea sa, prin turnul ei înalt dar şi prin 

ornamentele sculptate. 

Construită în 1720 din lemn de stejar, biserica "Sfinţii Arhangheli" din Culcea poate fi remarcată 

pentru frumuseţea prispei sale, prispă adăugată ulterior, conţinând stâlpi sculptaţi. Picturile din 

biserică aparţin lui Igoll Szieberth şi au fost finalizate în anul 1900. 

 

4.6.5. Infrastructura sportivă 
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Infrastructura sportivă din comuna Săcălăşeni este asigurată atât de terenurile de fotbal, cât şi de 

sala de sport a şcolii. 

În ceea ce priveşte viaţa sportivă din comună, există 3 echipe de fotbalul şi 1 de oină. Echipele de 

fotbal: Gloria Culcea, Unirea Săcălăşeni şi Deportivo de Coruia, joacă în liga judeţeană de fotbal 

(Liga a V-a), Gloria Culcea câştigând în acest sezon titlul de campioană a judeţului, în schimb, 

celelalte două echipe s-au clasat pe ultimele locuri, cu o diferenţă de aproximativ 40 de puncte faţă 

de prima clasată.  

De asemenea, Coruia este renumită pentru echipa sa de oină „Dinamic Coruia”, fiind una dintre 

echipele cu tradiție din Campionatul Național de Oină. Numeroasele titluri și diplome aduse de 

echipă fac cinste comunei Săcălășeni și sportului din județul Maramureș. În acest an seniorii de la 

Dinamic Coruia au câştigat primul loc la competiţiile organizate în cadrul celei de-a opta ediţii a 

Cupei Dragoş Vodă la oină. 

 

4.6.6. Infrastructura de asistenţă socială 

În prezent, pe teritoriul comunei Săcălăşeni, nu există infrastructură de asistenţă socială, niciunul 

dintre satele comunei neavând centru de zi pentru bătrâni, centru de zi pentru copii sau sedii 

sociale. Astfel, se remarcă necesitatea construirii unui sediu pentru asistenţă socială în comună, 

care să asigure o bună tratare a cazurilor speciale care necesită ajutor. 

În plus, în anul 2010, Asociaţia Cireşarii şi o episcopie ortodoxă au avut iniţiativa construirii unui 

ansamblu de 5 - 6 case pentru copii orfani şi abandonaţi în satul Coruia. Acestea ar trebui să 

găzduiască câte 10 - 15 copii fiecare şi să fie organizate ca o gospodărie condusă de una sau două 

măicuţe, creând copiilor sentimentul de apartenenţă la o familie. Se doreşte ca finanţarea 

construcţiei complexului de case să fie asigurată cu fonduri europene. 

 

4.6.7. Infrastructura de siguranţă publică 

Siguranţa publică în comuna Săcălăşeni este asigurată de următoarele organizaţii: 

- Poliţia Rurală, prin Secţia Groşi, care asigură ordinea şi siguranţa publică în Groşi, 

Dumbrăviţa, Săcălăşeni, Coltău, Coaş şi Recea; 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, care este alcătuit din cetăţenii comunei. 

Acesta este implicat mai ales în acţiuni educative şi de sensibilizare a opiniei publice, 

organizându-se în şcoli mai multe simulări pentru modul de acţiune asupra focului deschis. 

-  

4.6.8. Infrastructura de agrement. Gestiunea spaţiilor verzi 
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Infrastructura de agrement din comuna Săcălăşeni este relativ slab reprezentată, în prezent, 

locuitorii comunei având doar posibilitatea petrecerii timpului liber pe perioada verii la piscina din 

incinta motelului Moara Veche. 

Încercări susținute de a atrage noi investitori în sectorul de agrement și servicii au fost inițiate de 

către autoritățile publice din comună, prin oferirea spre concesiune a unei suprafețe de teren 

potențialilor investitori.  
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5. CARACTERIZAREA ECONOMICĂ 

5.1. Gradul de dezvoltare economică 

Comuna Săcălăşeni este situată la o distanţă foarte mică de municipiul Baia Mare, de aproximativ 10 

km, ceea ce a făcut practic ca Săcălăşeniul să graviteze din punct de vedere economic în jurul Băii 

Mari, municipiul acţionând ca un magnet pentru forţa de muncă şi pentru oportunităţile de afaceri 

din comună. 

Având în vedere acest aspect, până în prezent comuna nu s-a dezvoltat foarte mult în ceea ce 

priveşte activităţile economice, la nivelul lunii august 2013, în comună fiind înregistrate un număr 

de 47 de companii, dintre care doar 39 şi-au înregistrat situaţii financiare la finalul anului 2012, 

ultima perioadă pentru care bilanţurile companiilor sunt publice. Restul de 8 societăţi comerciale, 

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

acestea, doar 2 firme aveau cifra de afaceri mai mare de 1 milion de lei pe an, în timp ce 25 

companii (64% din companiile care şi-au depus bilanţul în decembrie 2012) înregistrau cifre de 

afaceri mai mici de 100.000 lei pe an, nivel ce nu poate asigura performanţă economică sau 

rentabilitate notabilă. În total, volumul de business generat de companiile din comuna Săcălăşeni în 

anul 2012 a fost de peste 6,4 milioane lei. 

Societăţile comerciale din comuna Săcălăşeni după cifra de afaceri la 31 decembrie 2012 

Cifra de afaceri (dec. 2012) Nr. firme % în total 

0 - 10.000 ron 9 23% 

10.001 – 100.000 ron 16 41% 

100.001 – 1.000.000 ron 12 31% 

> 1.000.000 ron 2 5% 

Total 39 100% 

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

Aşadar, pentru o comunitate cu o populaţie stabilă de aproape 2.600 de locuitori, numărul celor 39 

de firme cu activitate în 2012 este redus şi nu poate asigura necesarul de locuri de muncă, mai ales 

că doar 25 dintre acestea aveau înregistrat cel puţin un angajat, restul firmelor declarându-se cu 

zero angajaţi, ceea ce ar echivala cu munca benevolă depusă de asociaţii firmei fără a-şi face 

contract cu societatea. În total, acestea angajau un număr de 69 de persoane, sau puţin peste 3% din 

populaţia totală a unităţii administrativ - teritoriale sau aproape 5% din populaţia în vârstă de 

muncă din Săcălăşeni. Aceste procente, extrem de mici pentru a fi sustenabile, sunt un indicator clar 

al faptului că o mare parte din locuitorii comunei lucrează în municipiul Baia Mare, pentru aceştia 

neexistând o statistică clară.  

Astfel, cel mai mare angajator din comună este Metrans C & A SRL care prestează activităţi de 

transporturi rutiere de mărfuri şi care a avut în 2012 un număr mediu de 9 angajaţi, urmat de 
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Lifsor SRL care se ocupă cu lucrări de instalaţii electrice, ce a avut în 2012 un număr mediu de 6 

angajaţi. Doar alte 5 firme au mai mult de 4 angajaţi, 10 societăţi au între 2 şi 4 angajaţi, iar restul 

au fie un singur angajat, fie niciunul. 

Societăţile comerciale din comuna Săcălăşeni după numărul de salariaţi la 31 decembrie 2012 

Număr angajaţi (dec. 2012) Nr. firme % în total 

0 22 47% 

1 -10 25 53% 

Total 47 100% 

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

În ceea ce priveşte domeniile principale de activitate ale firmelor din comuna Săcălăşeni, cele mai 

multe dintre acestea prestează activităţi de comerţ, respectiv 23,4% din total, urmate de servicii şi 

industrie prelucrătoare (câte 8 firme, reprezentând 17% din total) şi de transport (7 firme 

reprezentând 15% din total). 

După volumul de business realizat de către acestea, cea mai mare cifră de afaceri cumulată este 

realizată de sectorul transporturilor, care a generat venituri de aproape 3,3 milioane de lei în 2012, 

reprezentând astfel 51% din cifra de afaceri realizată în comună, urmat de comerţ (1,1 milioane lei 

- 17% din volumul total de business) şi de construcţii (puţin peste 1 mil. lei, reprezentând 15,6% 

din CA la nivelul comunei). 

Societăţile comerciale din comuna Săcălăşeni pe domeniu de activitate, august 2013 (date financiare 

la 31.12.2012) 

Domeniu de activitate 

Societăţi 
comerciale* 

Angajaţi 
Cifră de Afaceri 

totală  
Profit total 

Nr. 
% din 
total Nr. 

% din 
total Ron 

% din 
total Ron 

% din 
total 

Agricultură 
2 4,3% 1 1,4% 497.444 7,7% 44.610 47,7% 

Industrie prelucrătoare 
8 17,0% 6 8,7% 214.627 3,3% 12.781 13,7% 

Construcţii 
7 14,9% 19 27,5% 1.000.763 15,6% 18.303 19,6% 

Comerţ 
11 23,4% 10 14,5% 1.103.024 17,2% - 0,0% 

Transport 
7 14,9% 17 24,6% 3.277.179 51,0% 9.558 10,2% 

Hoteluri şi restaurante 
4 8,5% - 0,0% 20.854 0,3% - 0,0% 

Servicii 
8 17,0% 16 23,2% 306.277 4,8% 8.288 8,9% 

Total 
47 100% 69 100% 6.420.168 100% 93.540 100% 



Cap. I.  Audit Teritorial 

 
 

Pg. 36 

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

*Sunt incluse în statistică doar companiile în funcţiune în luna august 2013, indiferent dacă au şi şi-

au depus sau nu situaţiile financiare la dec. 2012. Prezenta statistică nu ţine cont de companiile care 

au raportat situaţii financiare la dec. 2012, dar nu mai erau în funcţiune în luna august 2013. 

În ceea ce priveşte distribuţia pe localităţi a firmelor din comuna Săcălăşeni, se constată că cea mai 

mare parte dintre acestea se găsesc în localitatea reşedinţă de comună, 31 de societăţi comerciale 

reprezentând 66% din număr total de firme, urmat de satul Coruia, cu 10 societăţi comerciale şi de 

satul Culcea, cu 6 societăţi comerciale. Aşa cum era de aşteptat, cel mai mare volum de business se 

realizează în localitatea Săcălăşeni, cei 4,9 milioane lei în cifră de afaceri cumulată reprezentând 

77% din volumul total de business din comună, companiile de aici generând şi 84% din profitul 

total înregistrat pe teritoriul comunei. 

Societăţile comerciale din comuna Săcălăşeni pe localităţi, august 2013 (date financiare la 

31.12.2012) 

Localităţi Număr firme Cifră de afaceri Profit total Număr salariaţi 

Săcălăşeni 
31 66,0% 4.918.222 76,6% 78.100 83,5% 59 85,5% 

Coruia 
10 21,3% 1.034.461 16,1% 10.653 11,4% 4 5,8% 

Culcea 
6 12,8% 467.485 7,3% 4.787 5,1% 6 8,7% 

TOTAL 
47 100% 6.420.168 100% 93.540 100,0% 69 100% 

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

Pe lângă aceste companii, o serie de „mici antreprenori” îşi desfăşoară activitatea prin intermediul 

unor entităţi fără personalitate juridică precum PFA-uri, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi 

Familiale, pentru care însă nu sunt publice statistici coerente, astfel încât nu se ştie cu exactitate 

câţi dintre locuitorii comunei lucrează printr-o astfel de formă de organizare. Iar mai departe, pe 

lângă acestea este şi categoria persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă care, de asemenea, 

nu se regăsesc în nicio statistică relevantă. 

5.2. Structura ocupaţională 

Conform ultimelor date disponibile din bilanţurile de final de an ale companiilor, respectiv datele la 

decembrie 2012, pe raza comunei Săcălăşeni erau înregistraţi un număr de 69 de angajaţi, dintre 

care majoritatea lucrau în servicii, transport şi construcţii. 

Totuşi, structura ocupaţională a populaţiei angajate în societăţi comerciale cu sediul în comună are 

o relevanţă limitată în condiţiile în care marea majoritate a locuitorilor lucrează în municipiul Baia 

Mare, care este la o distanţă de doar 10 km de centrul comunei Săcălăşeni. 
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Structura ocupaţională în UAT Săcălăşeni, decembrie 2012 

Domeniu de activitate 
Companii Angajaţi 

Număr % Număr % 

Agricultură 2 4% 1 1% 

Industrie prelucrătoare 8 17% 6 9% 

Construcţii 7 15% 19 28% 

Comerţ 11 23% 10 14% 

Transport 7 15% 17 25% 

Hoteluri şi restaurante 4 9% - 0% 

Servicii 8 17% 16 23% 

Total 47 100% 69 100% 

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

5.3. Şomajul 

După anul 2000, rata şomajului din România a înregistrat, în general, o evoluţie descrescătoare, de 

la valori de peste 10%, în anul 2000, până la valori de 4, în 2007, tendinţă stopată brusc de 

începutul crizei economice, care a marcat creşterea şomajului în perioada 2008 - 2009. Deşi încă la 

valori ridicate, după anul 2010 începe să se manifeste tendinţa de scădere a ratei şomajului, care 

poate fi însă interpretată ca o scădere a numărului de şomeri cu indemnizaţii în plată, dar nu 

neapărat, şi ca o creştere a numărului de persoane care au un loc de muncă. Conform statisticilor 

INS, în toată acestă perioadă judeţul Maramureş a urmat aceleaşi evoluţii ca la nivel naţional, însă s-

a menţinut cu o rată a şomajului mai scăzută decât media naţională. Minimul ratei şomajului în 

Maramureş a fost atins în anul 2007, la 3,4%, iar maximul ultimilor ani a fost de 6,4%, în 2009, 

scăzând apoi până la 4,1%, în 2011, urmat de o uşoară creştere până la 4,2%, în 2012. 

Evoluţia ratei şomajului, 2000 - 2012 
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În ceea ce priveşte numărul şomerilor din comuna Săcălăşeni, acesta s-a menţinut în ultimii ani sub 

60 de persoane, în 2010 fiind înregistrat un număr mediu de 57 de şomeri la nivelul comunei, 

numărul oscilând apoi între 42 şi 49 de persoane (primele 5 luni ale anului 2013). Ca procent din 

totalul stocului de şomeri la nivel judeţean, comuna Săcălăşeni a înregistrat între 0,3% din şomerii 

judeţului, în 2007, şi 0,6%, în 2012 şi 2013. De asemenea, în perioada 2007 - 2013 comuna a 

totalizat între 0,6% şi 1,2% din şomerii înregistraţi în mediul rural din judeţul Maramureş. 

Evoluţia mediei anuale a stocului şomerilor din judeţul Maramureş 

Stoc şomeri – media anuală 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maramureş - mediu urban 4.409 4.203 6.075 7.799 4.699 4.299 3.957 

Maramureş - mediu rural 3.773 3.237 4.662 5.610 4.467 4.028 3.960 

Comuna Săcălăşeni 24 26 49 57 42 48 49 

% şomeri din comună în judeţ 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 

% şomeri din comună judeţ -

rural 0,6% 0,8% 1,1% 1,0% 0,9% 1,2% 1,2% 

Sursa: AJOFM Maramureş 

 

5.4. Agenţi economici şi investiţii străine 

Cele mai mari 10 companii din comuna Săcălăşeni după cifra de afaceri au realizat, în anul 2012, 

82% din volumul de business cumulat al comunei, angajând în acelaşi timp 46% dintre salariaţii 

companiilor din zonă. Acestea au activităţi în domeniul transportului rutier de marfă (3 companii), 

construcţiilor (2 firme), comerţ engros (2 companii), agriculturii (1 companie), lucrărilor de 

instalaţii electrice (1 companie) şi serviciilor suport (1 companie).   

Top 10 companii din Săcălăşeni după Cifra de Afaceri, august 2013 (date financiare la 31.12.2012) 

Nr. Nume companie Localitate Domeniu de activitate 
Cifra de Afaceri 

(lei) 
Număr 
angajaţi 

1 
Cip Rox Trans SRL Săcălăşeni 

Transporturi rutiere de 

mărfuri 
1.624.158 2 

2 
Metrans C & A SRL Săcălăşeni 

Transporturi rutiere de 

mărfuri 
1.216.578 9 

3 
Premio 101 Acesorii SRL Coruia 

Comerţ cu ridicata de piese şi 

accesorii pentru autovehicule 
500.231 0 

4 
Cow Center SRL Săcălăşeni Creşterea altor bovine 483.504 0 

5 
Dorand Company SRL Coruia 

Lucrări de construcţii a 
363.920 2 
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drumurilor şi autostrăzilor 

6 
Paulex SRL 

Culcea 

Transporturi rutiere de 

mărfuri 354.402 2 

7 
Lifsor SRL Săcălăşeni Lucrari de instalaţii electrice 208.992 6 

8 
Pop Denis Batiment SRL Săcălăşeni 

Lucrari de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

198.894 5 

9 
Metalsort SRL Săcălăşeni 

Comerţ cu ridicata al 

deşeurilor şi resturilor 
185.876 3 

10 
Talentum SRL Săcălăşeni 

Întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 
154.780 3 

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

În prezent, în comuna Săcălăşeni nu există investiţii străine majore, care să permită dezvoltarea 

economică a zonei. Până în luna august 2013, pe raza oraşului au fost înregistrate 2 firme care 

aveau în componenţa capitalurilor şi capital străin, însă fără a avea un potenţial major de business 

sau de creare de locuri de muncă. Mai jos se găsesc principalii indicatori cu privire la acestea, datele 

financiare fiind conforme cu bilanţurile firmelor la decembrie 2012 depuse la Administraţia 

Financiară. 

Firmele cu capital străin din comuna Săcălăşeni, august 2013 (date financiare la 31.12.2012) 

Nr. Nume companie Localitate Domeniu de activitate 
Cifra de 

Afaceri (lei) 

Număr 

angajaţi 

1 
Vitbel SRL Săcălăşeni 

Activităţi în ferme mixte 

(cultura vegetală combinată 

cu creşterea animalelor) 

13.940 1 

2 Energy Densit SRL Săcălăşeni 
Producţia de energie 

electrică 
0 0 

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

 

5.5. Caracterizarea sectorului primar 

5.5.1. Industria extractivă  



Cap. I.  Audit Teritorial 

 
 

Pg. 40 

Având în vedere lipsa resurselor subsolului exploatabile de pe raza comunei Săcălăşeni, sectorul 

industriei extractive nu este reprezentat de nicio societate comercială care să aibă sediul sau să 

desfăşoare activitate economică în această zonă.  

5.5.2. Exploatarea lemnului 

Având puţin peste 8% din teritoriul comunei acoperit cu păduri, activitatea de prelucrare a 

lemnului s-a practicat în comuna Săcălăşeni din cele mai vechi timpuri, pentru uzul gospodăresc sau 

ca meşteşug tradiţional. Cele aproximativ 326 de hectare de pădure sunt acoperite în principal cu 

foioase şi sunt deţinute fie în proprietate privată (a sătenilor sau a comunei), fie în composesorat. 

Acestea nu sunt exploatate intensiv de societăţi comerciale, aşa cum se întâmplă în alte zone din 

Maramureș, în comuna Săcălăşeni nefiind înregistrată nicio firmă cu domeniu  principal de 

activitate de exploatare a lemnului.  

Pe de altă parte, în comună au fost înfiinţate 2 firme cu domeniul de activitate de tăiere şi rindeluire 

a lemnului, ceea ce presupune şi prelucrarea primară a materialului lemnos (una în Culcea şi una în 

Săcălăşeni), şi 2 firme de fabricare a mobilei (în Coruia şi în Săcălăşeni), însă acestea vor fi tratate la 

capitolul industrie prelucrătoare.  

5.5.3. Agricultura 

Unul dintre avantajele de care se bucură comuna Săcălăşeni este buna înzestrare cu terenuri 

agricole fertile, care acoperă peste 80% din teritoriul comunei, ceea ce a favorizat activităţile de 

cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, în acest sens comuna având un potenţial agricol 

ridicat. 

Astfel, terenurile agricole din comuna Săcălăşeni se întind pe o suprafaţă de 2.331 hectare, din cele 

2.879 de hectare ale comunei (81% din total), fiind la rândul lor împărţite în 1.165 hectare teren 

arabil (40,5% din suprafaţa totală), 587 hectare de fâneţe (20,4% din suprafaţa totală) şi 566 

hectare de păşuni (19,7%). Deşi Săcălăşeniul este una dintre cele mai mici comune din judeţul 

Maramureş, situându-se pe locul 62 după suprafaţa totală (din 76 de UAT-uri), faptul că este 

străbătută, de la Sud la Nord, de râul Lăpuş şi de Valea acestuia, determină suprafaţa mare a 

terenurilor arabile (peste 1.100 de hectare), situate în mare parte în lunca Lăpuşului, astfel că după 

acest indicator comuna se află pe locul 27 în judeţ. În plus, solurile fertile şi clima relativ blândă de 

depresiune, permit utilizarea terenurilor arabile pentru o gamă largă de culturi cu randamente 

mulţumitoare: porumb, floarea soarelui, păioase, cartofi, plante de nutreţ, triticale, ovăz. Condiţiile 

pentru exploatarea viilor şi a livezilor nu sunt foarte favorabile în comună, astfel că acestea ocupă 

suprafeţe mici de teren şi sunt plantate mai degrabă în grădinile familiale pentru uzul propriu şi 

mai puţin în exploataţii cu scop economic. 

În plus, în funcţie de tipurile de sol sunt diferenţiate şi zonele de cultură pentru diferite tipuri de 

plante. Astfel, aluviosolurile, care sunt prezente în centrul comunei, de-a lungul văii Lăpuşului, au 

pretabilitate largă pentru mai multe tipuri de culturi, fiind astfel utilizate pentru culturi cerealiere, 

culturi furajere, plante tehnice şi alimentare, legume şi zaravaturi. În zona luvosolurilor albice 

(Nord - Vestul comunei) humusul este de slabă calitate, astfel că zona este utilizată mai ales ca şi 
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pajişti şi păşuni, însă aici se pot planta şi pomi fructiferi. Partea de Sud - Est a comunei este 

acoperită de luvosoluri şi eutricambiosoluri, unde se cultivă plante mai puţin pretenţioase precum: 

cartoful, orzul şi plantele furajere. 

Din păcate, localnicii din zonă, ca şi sătenii din mai toată ţara, se confruntă cu problema fărâmiţării 

excesive a terenurilor, care generează fragmentarea exploataţiilor agricole şi utilizarea unor loturi 

de teren de mici dimensiuni, în aceste condiţii fiind foarte greu să se poată face agricultură 

performantă. 

Fondul funciar al comunei Săcălăşeni 

 Arabilă Fâneţe Păşuni Păduri Alte 
terenuri 

Total 

Suprafaţă  (ha) 1.165 587 566 326 561 2.879 

% 40,5% 20,4% 19,7% 11,3% 8,1% 100% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

De asemenea, suprafeţele extinse de păşuni şi fâneţe, care acoperă aproximativ 40% din suprafaţa 

comunei, sunt premise favorabile pentru activitatea de creştere a animalelor (în special bovine, 

ovine şi caprine). Totuşi, numărul acestor animale este relativ redus, acestea fiind crescute mai ales 

pe lângă gospodăriile oamenilor sau în exploataţii de dimensiuni foarte mici. În comuna Săcălăşeni 

există doar două exploataţii agricole înregistrate ca societăţi comerciale, una dintre ele având 

activitate principală de fermă mixtă (cultură vegetală şi creşterea animalelor – SC Vitbel SRL), iar 

cealaltă activitate de creştere a altor bovine (respectiv bovine de carne – SC Cow Center SRL) dar 

care au raportat nivele reduse de activitate în anul 2012 (ultima perioadă pentru care au fost 

centralizate date financiare despre societăţile din România).  

Conform Recensământului General Agricol, din anul 2010, ultima cercetare statistică de asemenea 

anvergură, efectivul total de animale din comuna Săcălăşeni era format: din 792 bovine, 1.319 

ovine, 68 caprine, 1.521 porcine, 6.378 păsări, 38 cabaline şi 136 familii de albine. 

Rasele de bovine crescute în zonă sunt mai ales Bruna de Maramureş şi Bălţată Românească şi 

metişii acestora, acestea fiind rase rezistente şi bine adaptate condiţiilor de mediu, hranei 

disponibile şi exploataţiilor de dimensiuni mici.  

Ovinele sunt crescute în general în număr mic sau mediu pe lângă gospodăriile individuale ale 

sătenilor şi date la păşunat la stână în perioada de vară, în Săcălăşeni existând doar 4 - 5 săteni cu 

efective de ovine mari, peste 100 de animale.  

Comparativ cu ovinele, efectivele de caprine sunt mult reduse, respectiv 68 de animale, pe teritoriul 

comunei neexistând exploataţii de dimensiuni medii pentru această specie.  

Efectivele de porcine, pe de altă parte, reflectă obiceiurile de creştere a acestor animale aproape în 

fiecare gospodărie rurală pentru uzul familiei.  
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Numărul de păsări (6.378 conform RGA 2010) reflectă, de asemenea, obiceiurile populaţiei de 

creştere a acestora în gospodăriile rurale pentru uzul propriu al familiei şi surplusul de produse 

pentru comercializare. 

În lipsa unor obiective organizate de agrement, numărul cailor crescuţi în comuna Săcălăşeni este 

un indicator pentru practica agriculturii de subzistenţă şi pentru utilizarea acestor animale la 

muncile agricole sau pentru transport. Cele 38 de animale înregistrate la RGA 2010 reflectă însă 

faptul că aceste practici sunt puţin răspândite în comună, localnicii folosind echipamente 

mecanizate pentru aceste lucrări.  Totuşi, faptul că peste 90% din populaţia comunei a lucrat în 

agricultură în 2010 înseamnă că agricultura de subzistenţă este foarte răspândită în zonă.   

Albinăritul este, de asemenea, o ocupaţie răspândită pe teritoriul administrativ al comunei 

Săcălăşeni, fiind favorizat de existenţa unei vegetaţii poliflore de păşune şi fâneţe bogate, dar şi de 

apropiererea de o piaţă de desfacere mare, cum este cea din Baia Mare. Astfel, în comună au fost 

înregistrate la RGA 2010 un număr de 136 familii de albine. 

Efectivul de animale din localităţile componente ale comunei Săcălăşeni, 2010 

Nr. 
gospodarii 

agricole 
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsari Cabaline 

Familii 
de 

albine 

Persoane care au 
lucrat în agricultură 

Nr. 
% în 

populaţie 

1.266 792 1.319 68 1.521 6.378 38 136 2.366 92,20% 

Sursa: Recensământul General Agricol 2010  

Până în prezent nu s-a înregistrat niciun produs local sau tradiţional în zona comunei Săcălăşeni, 

astfel că vânzarea de produse agricole generice şi nediferenţiate contribuie la scăderea şanselor 

agricultorilor de a-şi vinde produsele în profit sau măcar de a-și acoperi costurile astfel încât să 

evolueze de la agricultura de subzistenţă. 

5.5.4. Piscicultura 

Piscicultura nu este dezvoltată ca activitate economică pe raza unităţii administrativ teritoriale 

Săcălăşeni,  aici neexistând nicio companie care să aibă acest domeniu de activitate. 

 

5.6. Caracterizarea sectorului secundar  

Industria prelucrătoare este bine reprezentată la nivelul comunei Săcălăşeni, fiind înregistrate 8 

societăţi comerciale, însă având în vedere faptul că multe dintre acestea sunt nou înfiinţate şi că nu 

există încă statistici privind datele lor financiare, sectorul în ansamblu realizează doar 3,3% din CA 

cumulată din comună. Aceste companii au următoarele domenii principale de activitate: 
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- Prelucrarea lemnului – reprezentată de două firme ce au CAEN „tăierea şi rindeluirea 

lemnului”: Quercea SRL din Culcea şi Rufbau Product SRL din Săcălăşeni şi de două firme 

care fabrică mobilă: Maxgermob SRL din Coruia şi Ars Ludica SRL din Săcălăşeni, pentru 

care nu sunt însă disponibile informaţii financiare. 

- Industria alimentară – reprezentată de două societăţi comerciale din Săcălăşeni: Becrido 

SRL, ce are ca activitate „fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete 

de patiserie” şi Gustibus SR,L ce are CAEN „Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 

n.c.a.”. Aceste două firme au împreună un număr de 6 angajaţi şi o cifră de afaceri ce se 

apropie de 200.000 lei. 

- Fabricarea încălţămintei – este reprezentată de firma Sabău Fibro SNC din Coruia, iar 

producţia de energie electrică este reprezentată de Energy Densit SRL, din Săcălăşeni, 

despre care însă nu sunt informaţii disponibile la nivelul anului 2012. 

Sectorul construcţiilor este reprezentat în Săcălăşeni de şapte societăţi comerciale, care realizează 
atât lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, cât şi lucrări speciale de construcţii, având 
împreună o cifră de afaceri de puţin peste 1 mil. lei, reprezentând 16% din volumul de business 
cumulat la nivelul comunei şi angajând 28% din salariaţii din comună (19 persoane). Cea mai mare 
societate din domeniu este Dorand Company SRL, care a înregistrat în 2012 o cifră de afaceri de 
peste 360 mii lei şi un număr de 2 angajaţi, urmată de Lifsor  SRL, cu o CA de peste 200 mii lei şi 6 
angajaţi. 

 

5.7. Caracterizarea sectorului terţiar 

Cel mai bine reprezentat sector de activitate din comuna Săcălăşeni este sectorul terţiar, căruia îi 

aparţin 64% din companiile înregistrate în comună (30 de firme), care angajează 62% din salariaţi 

(43 de persoane) şi realizează aproximativ 73% din CA cumulată din comună (peste 4,7 milioane 

lei). Potenţialul de dezvoltare al companiilor din sectorul terţiar este foarte important în comună, 

având în vedere apropierea de Baia Mare şi de piaţa pe care această localitate o reprezintă, dar şi 

posibilitatea atragerii unor persoane calificate şi a unor întreprinzători tineri prin preţurile mai 

scăzute pentru terenuri şi imobiliare, care să îşi dezvolte afaceri şi activităţi noi, profitând inclusiv 

de creşterea pieţei de desfacere online. 

 5.7.1. Comerţul 

Cele mai multe firme înregistrate în comuna Săcălăşeni care aparţin sectorului terţiar îşi desfăşoară 

activitatea principală în domeniul comerţului, astfel că acest domeniu totalizează 23,4% din 

numărul total de companii din comună (11 firme), 17% din CA cumulată (1,1 mil lei) şi 15% din 

numărul total de angajaţi (10 persoane).  

Conform datelor financiare raportate de companii pentru anul 2012, cea mai mare societate din 

domeniu este SC Premio 101 Accesorii SRL din Coruia, societate înfiinţată în anul 2010, având 

CAEN „Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule” şi care a realizat o cifră de 
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afaceri de 500 mii lei, fără a raporta niciun angajat. Aceasta este urmată în clasamentul anului 2012 

de SC Metalsort SRL din Săcălăşeni, cu cod CAEN „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, 

care a realizat o CA de puţin peste 185 mii lei cu 3 angajaţi. 

5.7.2. Transporturi 

Cel mai important sector de activitate după cifra de afaceri, realizată din comuna Săcălăşeni, este 

sectorul transporturilor rutiere de marfă, cele 7 companii cu această activitate înregistrate în 

comună realizând 51% din CA cumulată a comunei, respectiv peste 3,2 milioane de lei şi angajând 

25% din salariaţii comunei (17 persoane). Dintre aceştia, cel mai mare transportator, Cip Rox Trans 

SRL, a realizat jumătate din cifra de afaceri a domeniului (peste 1,6 mil. lei la dec. 2012) şi a angajat 

2 oameni, iar cel de-al doilea clasat, Metrans C & A SRL,  a realizat o CA de peste 1,2 mil. Lei, cu un 

număr mediu de 9 angajaţi în 2012.  

Şi în cazul acestui domeniu de activitate comuna Săcălăşeni deţine o poziţie favorabilă, apropierea 

de Baia Mare şi activităţile de producţie de acolo generând o cerere importantă de servicii de 

transport atât intern, cât şi internaţional, care poate fi preluată cu succes de agenţii economici din 

comună. 

5.7.3. Servicii  

Cele 12 companii din sectorul serviciilor, hotelurilor şi restaurantelor au realizat împreună venituri 

de peste 320 mii lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri cumulată la nivel de comună, şi un profit 

de aproximativ 9% din total, angajând 16% din salariaţii din comună (23 de persoane). Aceste 

companii prestează o gamă variată de servicii, de la service auto, telecomunicaţii, testări şi analize 

tehnice şi până la activităţi de înfrumuseţare.  

În ceea ce priveşte turismul în Săcălăşeni, cea mai mare companie din comună cu obiect de 

activitate „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare” este  SC Inter Com Super SRL, care operează 

motelul „Moara veche” din localitate. La bilanţul din anul 2011, aceasta a raportat o cifră de afaceri 

de peste 420 mii lei şi un profit net de peste 14 mii lei realizate cu un număr de 13 angajaţi, la acea 

dată fiind cea mai mare firmă din Săcălăşeni, după numărul de anagajaţi, însă, la nivelul anului 2012 

nu există date disponibile. Pe lângă serviciile de cazare în 30 de camere şi două apartamente, 

motelul oferă turiştilor şi servicii adiţionale precum: piscină, saună, sală de fitness şi terenuri de 

sport (tenis şi fotbal), şi dispune, de asemenea, de  un restaurant cu o capacitate totală de 250 de 

locuri. 



Audit Teritorial al Comunei Săcălăşeni, jud. Maramureş  
 

 
 

Pg.45 

6. ANALIZA SWOT 

SWOT PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINTARI/RISCURI 

SOCIO -

DEMOGRAFIE 

 

- Populaţia în creştere, în 

ultimii ani, ca urmare a 

migraţiei interne; 

- Buna reprezentare a 

grupelor de vârstă mici (0 - 

15 ani), care reprezintă 

21% din populaţie și 

asigură premisele creşterii 

demografice pe viitor;  

- Buna reprezentare 

numerică a populaţiei apte 

de muncă; 

- Calitate a locuirii, în general, 

bună, cu indici conformi cu 

standardele actuale; 

- Societate civilă activă, 

reprezentată, mai ales, prin 

Asociaţia Cireşarii din 

Coruia. 

- Raportul de dependenţă 

demografică superior 

mediei naţionale şi 

judeţene; 

- Sporul natural negativ; 

- Practica extinsă a 

navetismului către Baia 

Mare, pentru locurile de 

muncă, dar şi pentru 

participarea la activităţi 

socio -culturale; 

- Lipsa unor posibilităţi 

variate de agrement. 

 

- Organizarea unor 

evenimente culturale  

recunoscute la nivel local și 

regional pentru promovarea 

comunei; 

- Dezvoltarea unor asociaţii şi 

ONG-uri cu activităţi 

specifice; 

- Dezvoltarea unui complex 

de agrement pentru 

locuitorii comunei şi a 

întregii zone adiacente.  

 

- Dependenţa socială de 

activităţile din Baia Mare şi 

lipsa unor alternative 

notabile în comună; 

- Estomparea treptată a 

tradiţiilor locale, odată cu 

schimbarea generaţiilor şi 

migrarea persoanelor în 

afara comunei; 

- Creşterea şomajului; 

- Creşterea ponderii muncii 

la negru, cu efecte negative 

asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi 

asistenţei sociale. 

 

INFRA-

STRUCTURĂ 

 

- Distanța mică față de 

municipiul  Baia Mare și 

accesul rutier facil către 

acesta; 

- Apartenenţa la Zona 

- Infrastructura rutieră slab 

dezvoltată şi în diverse 

stadii de degradare; 

- Lipsa circuitelor pietonale 

și a canalelor de scurgere a 

- Înlocuirea consumului de 

combustibil solid cu surse 

alternative de încălzire, 

(inclusiv gaze naturale), în 

vederea reducerii poluării 

- Soluții improvizate de 

încălzire, care pot pune în 

pericol viața utilizatorilor; 

- Creşterea gradului de uzură 

al infrastructurii şi al 
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Metropolitană Baia Mare, 

care presupune inclusiv 

accesul locuitorilor 

comunei la transport local 

în comun, asigurat de 

URBIS Baia Mare; 

- Infrastructura de 

comunicaţii bine 

reprezentată; 

- Infrastructura de 

alimentare cu energie 

electrică bine reprezentată. 

apelor meteorice pe 

drumurile comunale; 

- Lipsa unui sistem coerent 

de alimentare cu apă şi a 

canalizării; 

- Infrastructura de gaze 

redusă, în comparație cu 

solicitările venite din 

partea populației; 

- Lungimea mică a rețelelor 

termice, în raport cu 

necesitățile populației. 

și protejării mediului; 

- Modernizarea 

infrastructurii prin fonduri 

europene şi 

guvernamentale; 

- Dotarea pentru intervenţii 

în caz de situaţii de 

urgenţă. 

 

echipamentelor din dotare; 

- Lipsa resurselor financiare 

pentru finanţarea şi 

cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri 

Structurale; 

- Cunoştinţe insuficiente 

legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile 

Structurale pentru proiecte 

de infrastructură şi mediu. 

CULTURĂ 

- Apartenența la zona 

etnografică Chioar, zonă cu 

o bogată tradiţie 

etnografică; 

- Păstrarea obiceiurilor de 

peste an, cele mai 

importante fiind colindatul 

şi petrecerea numită 

„Vergel"; 

- Păstrarea tradiţiilor şi a 

culturii locale, îmbrăcarea 

portului popular în zilele 

de sărbătoare; 

- Existența Asociaţiei 

- Lipsa unui cămin cultural 

în localitatea Săcălășeni; 

- Finanţarea redusă a 

activităţilor culturale. 

- Organizarea unor 

evenimente de promovare 

a culturii locale; 

- Perpetuarea succesului 

activităților culturale 

organizate de către 

Asociația ,,Cireşarii din 

Coruia”, atât la nivel local 

cât și internațional; 

- - Accesarea de fonduri 

europene şi 

guvernamentale pentru 

promovarea culturii şi 

tradiţiilor din Săcălășeni. 

- Estomparea treptată a 

tradiţiilor locale odată cu 

schimbarea generaţiilor şi 

plecarea tinerilor din 

comună; 

- Lipsa resurselor financiare 

pentru finanţarea şi 

cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri 

Structurale; 

- Cunoştinţe insuficiente 

legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile 
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Culturale ,,Cireşarii din 

Coruia”, și a ansamblului 

folcloric omonim; 

- Organizarea anuală a 

sărbătorii comunei, 

denumită „Sărbătoarea 

Cireşelor”; 

- Existența unei biblioteci în 

centrul comunei, alături de 

3 biblioteci școlare.  

Structurale. 

EDUCAȚIE 

- Existența câte unei unităţi 

de învăţământ în stare 

relativ bună în fiecare 

localitate; 

- Existența în comună a unui  

laborator şcolar și a unei 

săli de sport; 

- Obținerea unor rezultate 

bune la olimpiade și 

concursuri şcolare a 

elevilor din comună; 

- Existenţa profesorilor 

calificaţi şi cu experienţă. 

 

- Efectivul redus de copii; 

- Existenţa învăţământului 

simultan; 

- Plecarea elevilor la şcoli în 

Baia Mare; 

- Insuficienţa materialelor 

didactice;  

- Inexistenţa profesorilor 

titulari. 

- Accesarea de fonduri 

europene şi 

guvernamentale pentru 

dezvoltarea învăţământului 

în comuna Săcălășeni; 

- Dezvoltarea educaţiei 

practice meşteşugăreşti 

pentru elevi prin şcoli de 

vară sau programe de tip 

„after school”; 

- Dezvoltarea unor cursuri 

de specializare în meseriile 

care sunt cerute în zonă. 

- Uşoară scădere a numărului 

de elevi; 

- Numărul de cadre didactice 

din comuna Săcălăşeni este 

în scădere; 

- Lipsa surselor de finanţare 

pentru educaţie şi pentru 

programe educative 

inovative; 

- Lipsa resurselor financiare 

pentru finanţarea şi 

cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri 

Structurale; 

- Cunoştinţe insuficiente 

legate de elaborarea şi 
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administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile 

Structurale. 

SĂNĂTATE 

- Existența a 3 cabinete 

individuale de medicină de 

familie în comună; 

- Existenţa unui cabinet 

stomatologic și a unei 

farmacii în comună; 

- Accesibilitatea serviciilor 

medicale complete şi 

complexe din Baia Mare, 

datorită apropierii 

comunei de reşedinţa de 

judeţ. 

 

- Lipsa unui centru de zi 

pentru bătrâni, centru de zi 

pentru copii sau a unui 

sediul social în comună; 

- Cabinetele medicale au o 

dotare insuficientă; 

- Programul medicilor și a 

farmaciei este unul scurt. 

- Construcția unui ansamblu 

de  case pentru copii orfani 

şi abandonaţi în satul 

Coruia; 

- Construirea unui azil de 

bătrâni în comună. 

- Lipsa surselor de finanţare 

pentru sănătate şi a 

investiţiilor în acest 

domeniu; 

- Lipsa resurselor financiare 

pentru finanţarea şi 

cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri 

Structurale; 

- Cunoştinţe insuficiente 

legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile 

Structurale. 

DEZVOLTARE 

ECONOMICĂ 

 

- Potenţial existent pentru 

obţinerea de produse 

ecologice; 

- Tradiţii locale în creşterea 

animalelor; 

- Existenţa resurselor 

pentru susţinerea 

serviciului centrului de 

- Numărul mic de societăţi 

comerciale cu sediul în 

comună şi volumul redus 

de business generat de 

acestea; 

- Lipsa resurselor financiare 

la nivel local, insuficiente 

pentru sprijinirea şi / sau 

- Valorificarea 

corespunzătoare a 

resurselor locale (teren 

arabil, păşuni şi păduri); 

- Accesarea unor programe 

guvernamentale pentru 

sprijinirea iniţiativelor 

locale, în special în 

- Instabilitatea legislativă; 

- Interesul redus al 

investitorilor pentru 

demararea de afaceri în 

comună, datorită 

infrastructurii fizice şi sociale 

neadecvate, raportat la 

potenţialul comunei; 



Audit Teritorial al Comunei Săcălăşeni, jud. Maramureş  
 

 
 

Pg.49 

SWOT PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINTARI/RISCURI 

consultanţă în comună. promovarea unor investiţii; 

- Lipsa unui sistem de sprijin 

pentru implementarea 

noţiunilor de marketing; 

- Slaba implementare a 

sistemului de asigurare a 

calităţii producţiei şi 

produselor; 

- Lipsa unei zone industriale; 

- Slaba preocupare pentru 

introducerea noilor 

tehnologii şi pentru 

activitatea de cercetare - 

dezvoltare. 

domeniul dezvoltării 

agriculturii (înfiinţarea 

unei livezi de cireşi şi 

vişini), zootehniei şi a 

infrastructurii aferente; 

- Creşterea asistenţei 

financiare din partea 

Uniunii Europene pentru 

IMM-uri, prin Fondurile 

Structurale; 

- Diversificarea 

programelor naţionale de 

sprijin pentru IMM, 

acordarea de granturi; 

- Disponibilitatea 

autorităţilor locale de a 

încheia relaţii de 

parteneriat cu investitori 

locali sau străini. 

- Accesibilitatea redusă a 

IMM -urilor la credite 

bancare; 

- Creşterea ponderii muncii 

la negru, cu efecte negative 

asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi 

asistenţei sociale în 

perspectivă. 

TURISM 

- Cadrul natural deosebit al 

comunei; 

- Păstrarea tradiţiilor locale; 

- Organizarea unor 

festivaluri şi sărbători 

populare; 

- Apropierea de un centru 

- Insuficienţa locurilor de 

cazare; 

- Insuficiența zonelor de 

agrement, amenajate 

corespunzător; 

- Insuficienţa promovării 

turistice adecvate a 

- Încurajarea unor noi 

forme de turism (de 

agrement, rural, ecologic); 

- Extinderea reţelei de 

ferme şi gospodării 

autorizate pentru 

practicarea 

- Promovarea insuficientă a 

zonei pentru atragerea 

turiştilor; 

- Concurenţa mare din 

domeniul turistic şi 

migrarea turistică către 

alte regiuni. 
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urban de importanţă 

majoră - Baia Mare;  

- Accesul facil rutier, 

feroviar şi aerian dinspre 

Baia Mare. 

comunei; 

- Pregătirea profesională 

slabă a locuitorilor comunei 

în domeniul turismului. 

agroturismului; 

- Disponibilitatea unor 

resurse suplimentare, 

posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de 

finanţare ale Uniunii 

Europene. 

 

MANAGEMENT 

URBAN 

- Comună relativ facil de 
gestionat din punct de 
vedere administrativ; 

- Prezenţa în general a unei 
atitudini bune şi deschise 
către dezvoltare din partea 
administraţiei locale. 

- Capacitate de management 
relativ redusă a 
autorităţilor locale; 

- Echiparea Primăriei cu 

dotări şi sisteme uzate 

moral şi insuficienţa 

spaţiului destinat activităţii 

de administrare locală; 

- Participarea insuficientă a 
personalului din APL la 
cursuri de formare 
profesională continuă. 

 

 

- Identificarea de proiecte şi 

programe inteligente şi 

inovative de dezvoltare; 

- Existenţa surselor 

europene de finanţare în 

vederea dezvoltării 

capacitaţii administrative; 

- Posibilitatea accesării de 

consultanţă specializată în 

probleme de dezvoltare; 

- Atragerea de finanţări 

alternative şi 

nerambursabile pentru 

punerea în practică a 

proiectelor de dezvoltare.  

- Manifestarea unui 

eventual fenomen de 

rezistenţă la schimbare 

din partea personalului 

APL şi a locuitorilor 

comunei; 

- Management public 

deficitar; 

- Lipsa valorificării 

oportunităţilor de 

finanţare existente; 

- Perimarea infrastructurii 

urbane deja deteriorate. 
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CAPITOLUL II.  CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII 

2.1. Procesul de consultare publică 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în 

urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii 

în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor 

comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând 

atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia 

actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a 

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

în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, 

simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. 

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Săcălăşeni s-a utilizat pentru culegerea 

datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost ghidul de interviu. În 

ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei 

conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu permite 

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

paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al 

mijloacelor de comunicare la distanță. 

Totodată, în primă fază, s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de 

originalitate şi conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce, în cazul unui 

interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi 

ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi 

intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au organizat două sesiuni 

de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în 

principal agricultori, fermieri locali şi reprezentanţi ai autorităţii publice.  

În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu, pe care s-a elaborat 

studiul, a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu 

anumite întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate 

sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare, 

putând să decidă asupra căror subiecte / itemi să  insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul 

unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie 

pot fi omise sau tratate superficial.  

Scopul utilizării acestei metode a fost, în primul rând, acela de a obţine informaţii cât mai complexe şi 

de profunzime, bazându-se pe comunicarea verbală dintre operatorul de interviu şi intervievat. 

Acesta este motivul principal pentru care nu s-a optat pentru metoda cantitativă de culegere a 

datelor şi folosirea chestionarului, al cărui dezavantaj ar fi fost tocmai omiterea subtilităţilor care 
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de multe ori pot fi observate nu doar din răspunsurile scrise, dar mai ales din limbajul non-verbal 

sau cel paraverbal şi spontaneitatea răspunsurilor. 

Utilizând ghidul de interviu s-a urmărit îndeosebi obţinerea unor informaţii cu privire la percepţiile 

locuitorilor din Săcălăşeni asupra problemelor cu care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, 

oportunităţile pe care localitatea lor le prezintă în domeniul dezvoltării socio - economice. Astfel, 

interviul a fost menit să culeagă date despre practicile şi experienţele, gândurile şi interpretările 

fiecăruia dintre cei intervievaţi, dar şi aşteptările şi speranţele lor, aceştia reprezentând gândirea 

comună a majorităţii locuitorilor.  

Reprezentativitatea acestei metode sociologice calitative constă în saturaţia informațiilor, indiferent 

de numărul acestora, pe măsura derulării interviurilor nemaiobţinându-se alte informaţii 

suplimentare care ar schimba direcţia temei urmărite în studiul de faţă. Aşadar, spre deosebire de 

cercetările cantitative, în care se utilizează sondajele de opinie şi unde reprezentativitatea este dată 

de numărul respondenţilor, în studiul de faţă nu este atât de important numărul persoanelor 

intervievate, cât este calitatea răspunsurilor şi aşa cum s-a menţionat, ideea comună a subiecţilor. 

Grupul - ţintă  este format din locuitorii comunei Săcălăşeni care au statutul de persoane - cheie în 

comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de 

activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un 

impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important al alegerii 

grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba 

despre o participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” 

fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac 

parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur 

informativă, fără a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului.  

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

identificarea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de-o parte, problemele actuale cu 

care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au 

potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio - economică.  

Astfel, două întrebări din ghidul de interviu au menirea de a cere subiecţilor intervievaţi să 

identifice, în ordinea importanţei lor, primele 3 avantaje, respectiv primele 3 probleme ale 

localității lor. Următoarea întrebare încearcă să restrângă aria şi urmăreşte identificarea de către 

intervievaţi a primelor trei aspecte ale vieţii localității care necesită îmbunătăţiri. Această întrebare 

are scopul de a restrânge discuţia de la general la particular şi de a verifica continuitatea şi 

validitatea răspunsurilor de la întrebarea anterioară, fiind astfel şi o întrebare de control a celei 

precedente. 

Următoarea întrebare restrânge mai mult aria răspunsurilor şi direcţia discuţiei, cerând subiecţilor 

să identifice primele 3 avantaje, dar şi primele 3 probleme, pe patru domenii predefinite şi sugerate 

de către operatorul de interviu, şi anume: domeniul economic, îngrijirea sănătăţii, situaţia educaţiei 

şi, nu în ultimul rând, viaţa culturală. 
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Următoarele două întrebări vizează primele 3 probleme identificate de intervievaţi, în ordinea 

importanţei lor şi referitoare la tinerii, respectiv la vârstnicii din localitate, probleme cu care cele 

două categorii de persoane se confruntă în viaţa de zi cu zi, datorate, în special, condiţiilor sociale şi 

economice existente în localitatea lor. 

Ultimele două întrebări sunt formulate astfel încât să pună intervievaţii în situaţia de a avea putere 

de decizie (în calitate de primar al comunei) şi, în acest sens, să decidă direcţiile pentru dezvoltarea 

comunei peste 7 ani, din punct de vedere social, cultural şi economic. 

 

Lista întrebărilor cuprinse în ghidul de interviu: 

1. Care credeţi că sunt principalele 3 avantaje ale comunei dvs.? 

2. Care credeţi că sunt principalele 3 probleme ale comunei dvs.? 

3. Ce aspecte ale vieţii în comuna dvs. credeţi că ar trebui îmbunătăţite?  

4. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt primele 3 avantaje şi primele 3 probleme în legatură cu 
urmatoare domenii din comuna dvs.: 

Domeniu Avantaje Probleme 

Oportunităţile 
economice/ 
de angajare 

  

Îngrijirea 
sănătăţii 

  

Educaţie   

Viaţa 
culturală 

  

5. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confruntă tinerii din comuna dvs.? 

6. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confrunta vârstnicii din comuna dvs.? 

7. Dacă aţi fi primar, care ar fi primele 3 lucruri pe care le-aţi face pentru dezvoltarea comunei 
dvs.? 

8. Cum aţi dori să fie comuna dvs. peste 7 ani?  
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2.2. Observaţii şi concluzii în urma consultării publice în comuna Săcălăşeni 

Demersul de consultare publică din comuna Săcălăşeni a constat în realizarea de interviuri cu 

persoanele cheie din comunitate, urmărindu-se, pe de o parte, identificarea principalelor avantaje şi 

oportunităţi pentru o viitoare dezvoltare economică, socială, culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, 

al educaţiei şi turismului din Săcălăşeni, şi, pe de altă parte, a principalelor probleme cu care se 

confruntă locuitorii comunei. 

Conform criteriilor statistice uzuale (vârstă, sex, studii), grupul ţintă al studiului a fost reprezentat 

în mare parte de persoane de genul masculin, cu o vârstă cuprinsă între 25 şi 44 de ani, şi cu studii 

superioare. Astfel, 78% din populaţia intervievată aparţinea genului masculin, 56% avea vârsta 

cuprinsă între 25 şi 44 de ani şi 44% între 45 şi 65 de ani, iar cele mai multe persoane intervievate 

aveau studii superioare (67%), aproximativ 22% studii postuniversitare şi câte 6% studii liceale 

sau postliceale. În ceea ce priveşte distribuţia pe localităţi a respondenţilor, 44% locuiau în Coruia, 

39% în Săcălăşeni - reşedinţa de comună - şi 17% în Culcea. 

La întrebarea adresată de către operatorul de interviu, cu scopul identificării principalelor avantaje 

pe care comuna le prezintă și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării socio – 

economice, au fost identificate de către respondenți un număr variat de avantaje (13 avantaje 

distincte). Astfel, cele mai des întâlnite răspunsuri referitoare la avantajele comunei au fost: 

apropierea de Baia Mare şi faptul că Săcălăşeni face parte dintr-o zonă suburbană (30% din 

răspunsuri), relieful variat şi solul de calitate (28% din răspunsuri), urmate de potenţialul turistic şi 

zona de agrement şi existenţa utilităţilor (câte 7%), infrastructură rutieră în stare bună, existenţa 

investitorilor şi hărnicia oamenilor (câte 5%). 

 

Apropierea de Baia Mare (zonă suburbană) 30% 

Relieful variat şi solul de calitate 28% 

Potenţial turistic şi zonă de agrement 

Existenţa utilităţilor 

7% 

Infrastructură rutieră în stare bună 

Existenţa investitorilor 

Hărnicia oamenilor 

5% 

Aşezarea geografică 4% 

Existenţa terenului disponibil pentru investitori 

Păstrarea tradiţiilor 

Naveta facilă dintre sate şi oraşele din zonă 

2% 
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Existenţa forţei de muncă (tineri) 

Locuitul la ţară 

În ceea ce priveşte principalele probleme identificate de către respondenţi, acestea au avut un grad 

chiar mai mare de diversitate (22 de răspunsuri distincte), însă cele mai recurente, şi deci cele mai 

stringente pentru locuitori, au fost: lipsa investitorilor şi a fabricilor şi lipsa locurilor de muncă (câte 

16% din răspunsuri), urmate de infrastructura rutieră nemodernizată (14% din răspunsuri), care a 

fost indicată, în mod surprinzător, ca şi avantaj de către 5% din respondenţi, ceea ce denotă o grilă 

de evaluare subiectivă a acestei problematici în rândul locuitorilor comunei. Acestea sunt urmate 

de probleme precum nevalorificarea produselor din gospodărie, nevalorificarea potenţialului 

turistic, nivelul de trai scăzut, lipsa punctelor de colectare a legumelor şi fructelor, lipsa implicării 

tineretului în dezvoltarea comunei, lipsa unei zone industriale în comună, canalizarea improprie 

etc. 

 

Lipsa investitorilor şi fabricilor 

Lipsa locurilor de muncă 

16% 

Infrastructură rutieră nemodernizată 14% 

Nevalorificarea produselor din gospodărie 7% 

Nevalorificarea potenţialului turistic 

Nivel de trai scăzut 

Lipsa punctelor de colectare a legumelor şi 
fructelor 

Lipsa implicării tineretului în dezvoltarea 
comunei 

5% 
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Lipsa unei zone industriale 

Canalizarea improprie 

Mentalitatea locuitorilor 

Lipsa seriozităţii oamenilor 

Lipsa activităţilor culturale 

Degradarea şcolilor 

Îmbătrânirea populaţiei 

Rata mare a şomajului în rândul tinerilor 

Lipsa unei baze sportive 

Existenţa clădirilor fără utilitate 

Lipsa persoanelor calificate 

Lipsa unui coafor 

Lipsa unui spaţiu pentru evenimente săteşti 

Lipsa unui post de poliţie 

2% 

În ceea ce priveşte aspectele vieţii ce trebuie îmbunătăţite, respondenţii au identificat un număr 

total de 16 elemente ce necesită îmbunătăţire, cele mai des întâlnite în răspunsurile locuitorilor 

comunei fiind referitoare la: atragerea investitorilor pentru crearea locurilor de muncă (27% din 

răspunsuri), modernizarea infrastructurii rutiere (17% din răspunsuri), modernizarea clădirilor 

publice, finalizarea reabilitării şcolilor, crearea unei pieţe de desfacere pentru produsele agricole 

(cîte 7% fiecare), dar şi finalizarea Căminului Cultural, construirea unei baze sportive şi înfiinţarea 

unui post de poliţie (câte 5%). 

 

Atragerea investitorilor pentru crearea locurilor de muncă 27% 

Modernizarea infrastructurii (asfaltarea) 17% 

Modernizarea clădirilor publice 

Finalizarea reabilitării şcolilor 

Crearea unei pieţe de desfacere pentru produsele agricole 

7% 

Finalizarea Căminului Cultural 

Construirea unei baze sportive 

5% 
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Înfiinţarea unui post de poliţie 

Implicarea tinerilor în dezvoltarea comunei 

Facilitarea accesului la Internet 

Mai bună colaborare între primărie şi Biserică 

Coordonarea activităţilor sportive 

Promovarea potenţialului agricol 

Promovarea turismului 

Crearea unui centru multifuncţional de cultură şi agrement 

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în incinta şcolii 

2% 

În urma rezultatelor obţinute privind principalele probleme, respectiv aspectele necesar a fi 

îmbunătăţite în comuna Săcălăşeni, putem trage concluzia că cea mai gravă problemă a acestei 

comune, subliniată de majoritatea persoanelor intervievate, este lipsa investitorilor şi a fabricilor, 

de unde rezidă şi lipsa locurilor de muncă. Pe de altă parte, cele mai importante avantaje ale 

comunei Săcălăşeni, aşa cum au fost menţionate de către subiecţii intervievaţi, sunt apropierea de 

Baia Mare, dar şi relieful variat şi solul de calitate, ceea ce  trasează sursele de potenţiale avantaje 

competitive care pot fi capitalizate în cazul comunei. 

Referitor la cele 4 capitole sugerate şi indicate de către operatorul de interviu - dezvoltarea 

economică, sănătatea, educaţia şi viaţa culturală, se remarcă anumite oportunităţi, respectiv 

probleme stringente, identificate de mai multe persoane intervievate. 

Astfel, legat de oportunităţile economice / de angajare în comuna Săcălăşeni, principalele avantaje 

pe care le prezintă această localitate sunt: zona sub-urbană și existenţa terenurilor pentru investiţii 

(cu câte 22% din răspunsuri), existenţa utilităţilor, colaborarea bună cu administraţia locală, 

interesul autorităţilor publice pentru iniţierea proiectelor, încercarea atragerii investitorilor şi 

potenţialul activităţii de prelucrare a lemnului (cu câte 11%). 

 

Zonă suburbană 

Existenţa terenurilor pentru investiţii 

22% 

 

Existenţa utilităţilor 

Colaborarea bună cu administraţia locală 

Interesul autorităţilor publice locale pentru 

11% 
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iniţierea proiectelor 

Încercarea atragerii investitorilor 

Potenţialul activităţii de prelucrare a lemnului 

Pe de altă parte, problemele majore ale acestei comune în domeniul dezvoltării economice sunt: 

lipsa agenţilor economici şi a locurilor de muncă (cu câte 39%, respectiv 30% din răspunsuri), lipsa 

unei zone industriale (9% dintre răspunsuri), inexistenţa facilităţilor pentru investitori, lipsa unei 

pieţe de desfacere, atragerea scăzută de fonduri europene, puterea scăzută de cumpărare şi 

plecarea tinerilor în străinătate (cu câte 4% fiecare). 

 

Lipsa agenţilor economici 39% 

Lipsa locurilor de muncă 30% 

Lipsa unei zone industriale 9% 

Inexistenţa facilităţilor pentru investitori 

Lipsa unei pieţe de desfacere 

Atragerea scăzută de fonduri europene 

Puterea de cumpărarea scăzută 

Plecarea tinerilor în străinătate 

4% 

 

Referitor la domeniul Sănătăţii, în comuna Săcălăşeni există medici de familie, dispensare, farmacii şi 

cabinet stomatologic, acestea fiind identificate de către respondenţi ca şi avantaje principale. De 

asemenea, faptul că se intenţionează construirea unui azil de bătrâni a fost remarcat ca avantaj 

suplimentar pentru populaţia vârstnică, ale cărei nevoi de îngrijire a sănătăţii sunt mai crescute. 

 

Existenţa medicilor de familie şi a dispensarelor 57% 

Existenţa farmaciilor 26% 

Existenţa cabinetului stomatologic 13% 

Construirea unui azil de bătrâni 4% 

Pe de altă parte, problemele sau lipsurile identificate de respondenţi fac referire la programul scurt 

al medicilor (43% din răspunsuri), lipsa dotării cabinetelor medicale (29% din răspunsuri), lipsa 

motivaţiei medicilor de a rămâne în comună şi de a profesa pe termen lung sau programul scurt al 

farmaciilor (câte 14%).  
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Programul scurt al medicilor 43% 

Lipsa dotării cabinetelor medicale 29% 

Lipsa motivaţiei medicilor de a rămâne în comună 

Programul scurt al farmaciilor 

14% 

La capitolul educaţie, în comuna Săcălăşeni sunt considerate avantaje faptul că există şcoli în fiecare 

sat component, că există elevi cu rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare şi că 

personalul didactic este calificat, dar şi faptul că părinţii se implică în activităţile copiilor, că şcolile 

sunt renovate, că există o colaborare bună între şcoală şi primărie şi că profesorii de la oraş ajung 

foarte uşor în comună. 

 

Existenţa şcolilor în fiecare sat 33% 

Rezultatele bune la olimpiade şi concursuri 

Existenţa cadrelor didactice calificate 

20% 

 

Implicarea părinţilor în  activităţile copiilor 

Existenţa şcolilor renovate 

Existenţa unei bune colaborări între şcoală şi primărie 

Naveta facilă pentru profesorii de la oraş 

7% 

 

 

Pe de altă parte, respondenţii din comuna Săcălăşeni au identificat următoarele probleme 

principale în domeniul educaţiei în comună:  calitatea slabă a învăţământului rural, efectivul mic de 

copii, existenţa învăţământului simultan, plecarea elevilor la şcoli în Baia Mare, insuficienţa 

materialelor didactice, inexistenţa profesorilor titulari (ceea ce generează insecuritatea locului de 

muncă şi lipsa de motivaţie din partea personalului didactic) etc.  

 

Calitatea slabă a învăţământului rural 

Efectivul mic de copii 

22% 

Existenţa învăţământului simultan 17% 

Plecarea elevilor la şcoli în Baia Mare 9% 

Insuficienţa materialelor didactice 

Lipsa profesorilor titulari şi a posturilor titularizabile 

4% 
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în unele cazuri 

Lipsa mijlocului de transport în comun 

Lipsa programului prelungit 

Lipsa promovării şcolilor pentru a se evita plecarea 
elevilor în Baia Mare 

Dezinteresul părinţilor 

În ciuda avantajelor pe care le prezintă comuna, din punct de vedere educațional, problemele 

identificate în acest domeniu pot duce, pe termen lung la deteriorarea nivelului de educație 

(deființarea grădinițelor şi a şcolilor), iar lipsa programului prelungit la şcoli şi la grădiniţe 

încurajând migraţia populaţiei şcolare către Baia Mare. La fel de descurajatoare poate fi şi lipsa 

fondurilor şi proasta salarizare a profesorilor, ce pot duce la săderea numărului de cadre didactice 

calificate din localitate. În plus, practica învăţământului simultan în lipsa unei singure şcoli adecvate 

la centrul de comună unde să se aducă în mod civilizat toţi elevii, descurajează părinţii cu un nivel 

social şi material mediu sau ridicat să îşi lase copiii la şcoală în Săcălăşeni. Astfel, unele dintre 

problemele enumerate au o relaţie de cauzalitate între ele, transformându-se într-un cerc vicios, în 

condiţiile în care efectivul de elevi este mic, clasele trebuie comasate şi se ajunge la învăţământ 

simultan chiar cu 3 generaţii în aceeaşi clasă (clasa 0, clasa I şi clasa III), posturile sunt 

netitularizabile, profesorii îşi pierd motivaţia, calitatea învăţământului este scăzută, iar rezultatele 

elevilor la fel, iar elevii cu posibilităţi materiale şi intelectuale aleg să facă naveta la şcoli în Baia 

Mare, ducând la scăderea mai accentuată a efectivului de elevi. 

În ceea ce priveşte viaţa culturală din comuna Săcălăşeni, respondenţii au identificat ca şi avantaje 

existenţa Ansamblului Cireşarii, construirea Căminului Cultural şi existenţa Corului Bisericii, dar şi 

încercarea formării unui grup de cântăreţi în comună, păstrarea tradiţiilor şi interesul 

instructorilor de dans pentru activităţi cu copiii din comună. 

Existenţa ansamblului “Cireşarii” 61% 

Construirea Căminului Cultural 

Existenţa corului Bisericii 

11% 

Încercarea formării unui grup de cântăreţi 

Păstrarea tradiţiilor 

Interesul instructorilor de dansuri pentru activităţi cu 
copiii din comună 

6% 

Cele mai mari probleme identificate în domeniul vieţii culturale din comuna Săcălăşeni sunt: lipsa 

unui Cămin Cultural în centrul de comună, lipsa investiţiilor în domeniul cultural, lipsa unei 

biblioteci, tendiţa estompării tradiţiilor, dezinteresul tinerilor pentru activităţile culturale, dar şi 

lipsa spectacolelor şi lipsa persoanelor care să conducă activităţile culturale. 
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Lipsa unui Cămin Cultural în centrul de comună 29% 

Lipsa investiţiilor în acest domeniu 24% 

Lipsa unei biblioteci 

Tendinţa de estompare a tradiţiilor 

14% 

 

Dezinteresul tinerilor pentru activităţi culturale 10% 

Lipsa spectacolelor 

Lipsa persoanelor din comună care să conducă 
activităţile culturale 

5% 

 

Principalele probleme cu care se confruntă tinerii din comuna Săcălăşeni sunt: lipsa locurilor de 

muncă, lipsa de educaţie şi responsabilitate şi accesul slab la activităţi culturale. De asemenea, 

inexistenţa unei încurajări active de a participa la activităţi constructive, lipsa unor terenuri de 

fotbal sintetice, neimplicarea în activităţile agricole, nivelul scăzut de trai, dar şi lipsa unui loc 

adecvat de petrecere a timpului liber sunt identificate ca şi elemente care afectează buna dezvoltare 

a generaţiei tinere. 

 

Lipsa locurilor de muncă 21% 

Lipsa de educaţie şi responsabilitate 15% 

Accesul slab la activităţi culturale 12% 

Lipsa încurajării tinerilor de a se implica în 
activităţi constructive 

Lipsa unor terenuri sintetice de fotbal 

9% 

Lipsa implicarii in activitati agricole 

Nivel de trai scăzut 

Lipsa unui loc adecvat de petrecere a timpului 
liber 

6% 

Lipsa învăţământului la standarde moderne 

Problemele financiare ale părinţilor 

Nevoia de a pleca în străinătate 

Lipsa de preocupare a părinţilor 

3% 
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Imposibilitatea de a-şi găsi un rost în viaţă 

Problemele majore ale vârstnicilor din comuna Săcălăşeni sunt cauzate de: lipsa unui centru pentru 

vârstnici, problemele financiare şi de sănătate, lipsa sprijinului din partea copiilor, lipsa consilierii 

şi asistenţei juridice, lipsa condiţiilor de trai şi pierderea puterii de a lucra pământul. 

 

Lipsa unui centru pentru vârstnici 31% 

Probleme financiare 25% 

Probleme de sănătate 

Lipsa sprijinului din partea copiilor 

13% 

Lipsa consilierii şi asistenţei juridice 

Lipsa condiţiilor 

Pierderea puterii de a lucra pământul 

6% 

Majoritatea locuitorilor comunei, puşi în ipostaza de a beneficia de putere de decizie, au menţionat 

că ar încuraja întreprinzătorii privaţi, ar finaliza modernizarea infrastructurii, ar asfalta toate 

străzile secundare, ar dezvolta activităţi pentru tineri, ar finaliza aducţiunea de apă potabilă şi 

canalizarea şi ar renova şcolile. În plus, o parte mai mică dintre respondenţi au sugerat sprijinirea 

activităţilor sportive, punerea unui accent mai mare pe dorinţele cetăţenilor, identificarea unor 

persoane motivate care să coordoneze activităţile culturale, etc. 

 

Încurajarea întreprinzătorilor privaţi 20% 

Finalizarea modernizării infrastructurii 16% 

Asfaltarea tuturor străzilor secundare 11% 

Dezvoltarea activităţilor pentru tineri 9% 

Finalizarea aducţiunii de apă potabilă şi canalizării 

Renovarea şcolilor 

7% 

Sprijinirea activităţilor sportive 5% 
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Plasarea unui accent mai mare pe dorinţele cetăţenilor 

Identificarea persoanelor care să coordoneze activităţile 
culturale 

Schimbarea mentalităţii oamenilor 

Ajutor pentru vârstnici 

Organizarea unor concursurii sportive 

Crearea unui centru civic pentru toţi locuitorii 

O mai bună colaborare cu alte instituţii 

Stimularea natalităţii 

O colaborare mai bună cu cetăţenii 

Promovarea turismului 

Amenajarea instituţiilor publice 

2% 

Printre răspunsurile furnizate la întrebările care descriu viziunea sătenilor pe termen mediu (7 ani) 

asupra dezvoltării comunităţii se regăsesc preocupările lor legate de dezvoltarea economică a 

comunei, prezenţa investitorilor şi a locurilor de muncă, rezolvarea problemelor de infrastructură, 

dezvoltarea serviciilor publice şi a dotărilor de agrement, îmbunătăţirea mentalităţii oamenilor sau 

păstrarea tradiţiilor. 

 

Comună mai dezvoltată din punct de vedere economic 

Cu mai mulţi întreprinzători 

9% 

Cu infrastructura de apă şi canalizare finalizată 

Cu mai multe locuri de muncă 

Cu mentalitatea oamenilor îmbunătăţită 

7% 

Ca un centru industrial şi agricol 

Mai civilizată 

Cu o bază sportivă 

Să se păstreze tradiţiile şi obiceiurile 

Cu echipă de fotbal, oină 

Cu un punct de informare turistică 

5% 
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Cu toate serviciile publice dezvoltate 

Cu învăţământ de calitate 

2% 

Să devină o zonă industrială 

Cu mai multe activităţi culturale 

 

Cu turism dezvoltat, pensiuni agroturistice 

Cu finalizarea tuturor proiectelor începute 

 

Cu  finalizarea investiţiilor / proiectelor incepute 

Cu un centru pentru bătrâni 

 

Cu o creştere a natalităţii 

Să fie la standarde europene 

 

Cu mai mulţi tineri motivaţi să rămână în comunitate 

Să fie mult mai curată 

 

Cu spaţii de joacă amenajate pentru copii 

Cu un centru pentru desfăşurarea activităţilor săteşti 

 

În concluzie, rezultatelor obţinute în urma interviurilor realizate cu „persoanele cheie” din comuna 

Săcălăşeni, scot în evidență faptul că rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în 

prezent comuna (lipsa investitorilor şi a locurilor de muncă, infrastructura nemodernizată şi 

implicarea scăzută a tinerilor în dezvoltarea comunei), pot contribui la valorificarea potenţialului 

comunei. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi a 

obiectivelor turistice şi de agrement, prin atragerea unor investitori serioşi sau a unor fonduri 

financiare, cu scopul de a dezvolta comuna nu doar din punct de vedere economic, ci şi socio - 

cultural şi educaţional.  

Transformarea avantajelor enumerate sau potenţialului latent al comunei în oportunităţi ar 

conduce la rezolvarea altei probleme majore a comunei, respectiv crearea de locuri de muncă 

pentru tineri, aceştia fiind astfel motivaţi să nu părăsească comuna şi să-şi întemeieze familii aici, 

ceea ce ar însemna o cerere mai mare de creşe, grădiniţe, şcoli, dispensare amenajate, crescând 

nivelul educaţional şi al sănătăţii populaţiei.  

În urma analizei problemelor comunei Săcălăşeni, recomandarea constă în rezolvarea problemelor 

majore ale localității. Odată rezolvate, acestea stimulează valorificarea avantajelor existente, lucru 

care  duce la soluționarea problemelor de importanță medie și redusă. Rezolvarea problemelor 

menționate în analiză creează premisele unei dezvoltări socio - economice în comuna Săcălăşeni.   
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CAPITOLUL III. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI 

 

1. Viziune 

 
În următorii 7 ani, comuna Săcălăşeni va deveni o comună modernă, dezvoltată echilibrat prin 

atragerea de noi investitori şi prin valorificarea potenţialului şi a iniţiativelor locale în agricultură, 

turism şi promovare a tradiţiilor. Creşterea disponibilităţii autorităţilor publice locale faţă de 

cetăţeni şi dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii publice vor constitui premisele pentru 

creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei, motivând locuitorii actuali, şi în special tinerii, să 

rămână în comună şi să-şi întemeieze familii şi afaceri aici, şi atrăgând locuitori noi din zonele 

învecinate, respectiv cetăţeni cu locuri de muncă în Baia Mare, dornici să îşi petreacă timpul liber 

într-o zonă curată, dezvoltată şi uşor accesibilă, dar totodată departe de agitaţia urbană. 

 

2.  Obiective 

2.1. Obiective generale 

În urma realizării auditului teritorial al comunei Săcălășeni, a consultărilor publice întreprinse şi a 
concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii şapte ani, corespunzători programării 
financiare europene 2014 – 2020, autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi 
canalizeze energia şi resursele pentru atingerea următoarelor obiective generale: 
 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice 

eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT 

2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a 

iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE 

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor 

locale. – componenta SOCIETATE 

2.2. Obiective strategice 

Pentru a atinge obiectivele generale, autorităţile publice locale şi partenerii lor vor urmări 
următoarele obiective sectoriale: 
 

 Componenta HABITAT 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale 

1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice unitare a comunei Săcălășeni 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi conservarea naturii în comună 
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 Componenta ECONOMIE 

2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului 

local: agricultură - tradiţii - turism  

2.2. Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă a 

comunei 

 Componenta SOCIETATE 

3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii din Săcălășeni prin adoptarea de măsuri 

adaptate specificului local 

3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii comunei şi sprijinirea categoriilor 

defavorizate sau cu risc de excluziune 

3.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni 

 

3. Matricea domeniilor cheie de intervenţie 

În continuare, prezentăm pentru fiecare componentă şi obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie 
de intervenţie, acestea cuprinzând elementele esenţiale pentru dezvoltarea echilibrată a 
comunităţii: 



Cap. III. Planificarea dezvoltării strategice a comunei  

 
 

Pg.68 

 

 Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie 

Habitat 
 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei şi 
rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale 

1.1.1. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 

1.1.2. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii agricole 

1.1.3. Modernizare retea de drumuri de interes local 

1.1.4. Finalizarea infrastructurii de alimentare cu utilităţi a comunei 

1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice unitare 
a comunei Săcălășeni 

1.2.1. Definirea unei strategii urbanistice unitare 

1.2.2. Îmbunătăţirea aspectului general al comunei  

1.2.3. Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare  

1.3 Realizarea/modernizarea capacităților 
deproducție a energiei termice pe bază de 
energie geotermală 

1.2.4. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin 

exploatate-geotermal. 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi 
conservarea naturii în comună 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement din comună 

1.3.2. Implicarea populaţiei în efortul de conservare a naturii 

Economie 2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei 
prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: 
agricultură - tradiţii - turism  

2.1.1. Valorificarea potenţialului agricol al comunei  

2.1.2. Valorificarea potenţialului tradiţional specific comunei 

2.1.3. Valorificarea potenţialului turistic al comunei 

2.2 Promovarea energiei curate și eficienței 
energetic în vederea susținerii unei economii cu 
emisii scăzute de carbon. Gestionarea inteligentă 
a energiei şi a utilizăriienergiei din surse 
regenerabile. 

2.1.4  Valorificarea potențialului geothermal al comunei şi implementarea 

sistemelor de management energetic. 

2.3. Stimularea iniţiativelor economice private 
pentru dezvoltarea economică sustenabilă a 
comunei 

2.2.1. Atragerea de investitori în comuna Săcălășeni;  

2.2.2. Îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin pentru afaceri la nivelul 

comunei 

Societate 3.1.Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii 

din Săcălășeni prin adoptarea de măsuri adaptate 

specificului local 

3.1.1. Facilitarea educaţiei generaţiilor tinere prin investiţii şi programe 

inovative 

3.1.2. Stimularea vieții active prin sustinerea activităților sportive în 

comună  

3.1.3. Revitalizarea ritualurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor locale 
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3.1.4. Revitalizarea vieţii culturale din comună 

3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii 
comunei şi sprijinirea categoriilor defavorizate 
sau cu risc de excluziune 

3.2.1. Stimularea vieţii active independente a locuitorilor comunei 

3.2.2. Sprijinirea vârstnicilor din comună în contextul îmbătrânirii tot mai 

accentuate a populaţiei 

3.2.3. Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire medicală 

3.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de 
cetăţeni 

3.3.1. Modernizarea infrastructurii autorităţii publice locale pentru a 

răspunde nevoilor actuale 

3.3.2. Îmbunătăţirea comunicării între autoritatea publică locală şi cetăţeni 

 

3.1. Habitat 

Obiectiv strategic Domenii cheie de intervenţie Proiect 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii 

comunei şi rezolvarea 

disfuncţionalităţilor actuale 

1.1.1. Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

- Reabilitarea și modernizarea drumului județean 182B; 

- Finalizarea programului de modernizare (asfaltare și colectare a 
apelor pluviale) a DC 44, DC 77, DC 80, DC 107; 

- Modernizarea tramei stradare (trotuare, rigole, piste de biciclete 
etc.) în localitatea Săcălășeni, și în zonele centrale din satele 
aparținătoare. 

- Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna 
Săcălășeni, județul Maramureș 

1.1.2. Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii agricole 

-   Dezvoltarea unui program de modernizare a drumurilor agricole și 
vicinale în vederea facilitării accesului la terenurile agricole, dar 
și posibilitatea ocolirii drumului județean 182B de către utilajele 
agricole  și animale;  

- Realizarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare pe păşunile şi 

pădurile din domeniul public. 

1.1.3. Finalizarea infrastructurii 

de alimentare cu utilităţi a 

- Modernizarea și extinderea infrastructurii din domeniul public – 

reţea electrică (în localitatea Coruia) şi sistem de canalizare;  
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comunei - Asigurarea infrastructurii suport pentru zonele rezidențiale nou 

create (infrastructură rutieră, apă, canalizare, electricitate, gaz 

metan etc). 

1.2. Promovarea energiei 

curate în vederea susținerii 

unei economii cu emisii 

scăzute de carbon. 

1.2.1 Gestionarea inteligente a 

energiei din surse regenerabile 

in infrastructure publice. 

1.1.1 Creșterea producției de 

energie din resurse 

regenerabile mai puțin 

exploatate-geotermal. 

-     Exploatarea energiei geotermale în comuna Săcălășeni. 

 

- Exploatarea energiei din surse regenerabile la instituţiile 

publice. 

1.3. Realizarea unei imagini 

arhitectonice unitare a 

comunei Săcălășeni  

1.2.1. Definirea unei strategii 

urbanistice unitare 

- Adaptarea (refacerea) PUG-ului în vederea propunerii unei 

viziuni de dezvoltare urbană; 

- Dezvoltarea unei strategii de valorificare eficientă a terenului din 

domeniul public al Comunei Săcălășeni (3 direcții: rezidențial, 

industrial, agricol). 

1.2.2. Îmbunătăţirea aspectului 

general al comunei  

- Realizarea unui program de amenajare a centrelor satelor 

Săcălășeni, Coruia și Culcea;  

- Dezvoltarea unui program de toaletare și amenajare locală în 

principalele zone de interes ale comunei (biserici, școli, zone de 

agrement, zone de interes turistic);  

- Dezvoltarea unui program de refacere/modernizare a fațadelor 

spațiilor aflate în domeniul public: școli, primăria, cămine 

culturale, dispensar, centru de bătrâni. 

1.2.3. Îmbunătăţirea 

infrastructurii şcolare  

- Modernizarea și dotarea școlii și grădiniței din Săcălășeni; 
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- Dezvoltarea bazelor sportive polivalente în comună;  

- Finalizarea reabilitării școlilor din Coruia și Culcea; 

- Realizarea unui program de dotare cu echipamente IT a școlilor. 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii 

de agrement şi conservarea 

naturii în comună 

1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de agrement din 

comună 

- Realizarea unei analize privind fezabilitatea și oportunitatea 

dezvoltării unui Aqua-Park pe domeniul public al Comunei 

Săcălășeni în regim de parteneriat public-privat;  

- Realizarea unei zone continue de agrement de-a lungul râului 

Lăpuș, între podul de la Coruia și cel de la Cătălina: pistă de 

biciclete și alergat, zone de picnic etc.; 

- Amenajarea în zona bazei sportive din Săcălășeni a unui spațiu 

pentru derularea de evenimente în aer liber. 

1.3.2. Implicarea populaţiei în 

efortul de conservare a naturii 

- Dezvoltarea unui program de educare și stimulare a 

responsabilității civice, având ca scop protejarea mediului, 

respectul față de domeniul public și privat; 

- Derularea anuală a proiectului „Let’s do it, Romania! – Let’s 

do it, Săcălășeni!”. 

 

3.2. Economie 

Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

2.1. Dezvoltarea economică 

durabilă a comunei prin 

valorificarea resurselor şi 

2.1.1. Valorificarea potenţialului 

agricol al comunei  

- Stimularea asocierii în cooperative a agricultorilor din localitate și a 

tuturor celor care desfășoară activități productive independente; 

- Crearea unui program de atragere a unor investitori medii 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

potenţialului local: agricultură – 

tradiţii - turism 

(procesatori) care să utilizeze potențialul local din domeniul 

agriculturii; 

- Realizarea unui centru de colectare și prelucrare a produselor 

agricole;  

-  Reabilitarea amenajărilor de desecare - drenaj în vederea protejării 

în situațiile de inundații, dar și pentru susținerea agriculturii. 

2.1.2. Valorificarea potenţialului 

tradiţional specific comunei 

- Crearea unei asociații a producătorilor de artizanat (hand-made) de 

pe raza comunei și sprijinirea acestora în vederea promovării lor și a 

participării la evenimente de profil (sculptori, țesători, confecționeri, 

etc);  

- Dezvoltarea proiectului „Cupa Cireșelor” și susținerea acestuia. 

2.1.3. Valorificarea potenţialului 

turistic al comunei 

- Finalizarea centrului de informare turistică; 

- Dezvoltarea unui program de identificare și valorificare a 

monumentelor sau a obiectivelor de interes spiritual/ cultural. 

2.2. Stimularea iniţiativelor 

economice private pentru 

dezvoltarea economică 

sustenabilă a comunei  

2.2.1. Atragerea de investitori în 

comuna Săcălășeni;  

- Dezvoltarea unei strategii de atragere a investitorilor în localitate; 

- Adoptarea unei HCL care să stabilească facilități pentru potențialii 

investitori;  

- Delimitarea și dezvoltarea unui parc industrial pe domeniul public al 

Comunei Săcălășeni (minim 30 ha);  

- Dezvoltarea unei strategii de branding și promovare pentru comună 

(viziune, slogan, broșuri, panouri outdoor) în special în ceea ce 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

privește promovarea oportunităților economice;  

- Dezvoltarea unei strategii de atragere a dezvoltatorilor imobiliari și 

definirea comunei ca zonă rezidențială pentru Baia Mare.   

2.2.2. Îmbunătăţirea 

infrastructurii de sprijin pentru 

afaceri la nivelul comunei 

  

- Realizarea unui program de stimulare și  dezvoltare a 

antreprenoriatului în Săcălășeni; 

- Adoptarea unui program pentru stimularea tinerilor întreprinzători 

din Comună. 

 
 
 
 

3.3. Societate 

Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

3.1.Sprijinirea dezvoltării 

armonioase a societăţii din 

Săcălășeni prin adoptarea de 

măsuri adaptate specificului local 

3.1.1. Creșterea calității educației 

în comună 

 

- Implementarea unui program de creștere a calității 

învățământului în localitate, în vederea reîntoarcerii  și 

retenției elevilor și a profesorilor în comună și implicarea 

acestora în activitățile comunității;  

- Realizarea unui program de comunicare și colaborare cu 

părinții elevilor în parteneriat cu școlile și implicarea 

acestora în activitățile școlii;  

- Dezvoltarea în parteneriat cu școala a unui program de 

after-shool pentru elevii din localitate. 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

3.1.2. Creşterea gradului de 

implicare a cetăţenilor în viaţa 

comunei şi a coeziunii sociale 

- Înfiinţarea unui ONG care să aibă drept scop dezvoltarea 

socio-economică a comunei; 

- Dezvoltarea unui proiect: „Fii alături de Săcălășeni” care să 

stimuleze sentimentul apartenenței la comunitate și 

apropierea cetățenilor de problemele comunității; 

- Derularea unui program de stimulare a voluntariatului în 

comună. 

3.1.3. Stimularea vieții active prin 

susținerea activităților sportive în 

comună  

- Înființarea unei echipe de fotbal a comunei (formată din cei 

mai buni din cele 3 sate) în vederea creșterii competitivității 

în campionatele regionale; 

- Stimularea echipei de oină de la Coruia și realizarea unui 

campionat regional cu perspectivă națională (între comune). 

3.1.4. Revitalizarea vieţii culturale 

din comună 

- Constituirea unui grup de acțiune (echipă de management) 

pentru dezvoltarea activităților culturale la nivelul comunei;  

- Implementarea unui program  de revitalizare a activităților 

culturale la nivelul întregii comune;  

- Sprijinirea Ansamblului „Cireșarii din Coruia” și construirea 

unui brand legat de acest ansamblu; 

- Construirea unui Cămin Cultural multifuncțional în 

Săcălășeni; (există SF și PT); 

- Finalizarea programului de dotare a așezămintelor culturale 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

din Culcea și Coruia;   

- Realizarea unui monument al eroilor în fiecare localitate din 

comună. 

3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru 

toţi locuitorii comunei şi 

sprijinirea categoriilor 

defavorizate sau cu risc de 

excluziune  

3.2.1.  Stimularea vieţii active 

independente a locuitorilor 

comunei 

- Derularea unor programe de calificare, recalificare şi 

reconversie profesională; 

- Desfăşurarea unor campanii de informare şi consiliere a 

locuitorilor comunei pentru desfăşurarea de activităţi 

economice independente. 

3.2.2. Sprijinirea vârstnicilor din 

comună în contextul îmbătrânirii 

tot mai accentuate a populaţiei 

- Înființarea unei asociații (club) al pensionarilor în fiecare 

localitate;  

- Înființarea unui centru de zi pentru bătrâni și dotarea 

corespunzătoare a acestuia, urmând să deservească zona 

comunei Săcălășeni;  

- Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă și suport pentru 

bătrânii defavorizați din comună (un asistent social care să 

facă vizite periodice la persoanele cu nevoi și sa le furnizeze 

un minim de servicii necesare - în special hrană și 

medicamente).fse  

3.2.3. Creşterea calităţii serviciilor 

de îngrijire medicală 

- Reabilitarea și dotarea dispensarului din Săcălășeni. 

3.3. Apropierea autorităţilor 

publice locale faţă de cetăţeni 

3.3.1. Modernizarea 

infrastructurii autorităţii publice 

locale pentru a răspunde nevoilor 

actuale 

- Construirea unui nou sediu pentru primăria Săcălășeni ; 

- Dotarea primăriei cu echipamente şi tehnică de calcul 

moderne care să permită realizarea activităţii personalului în 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenţie Proiect 

condiţii optime. 

3.3.2. Creşterea capacităţii de 

management, de atragere de 

finanţări şi de administrare a 

autorităţilor publice locale 

- Participarea personalului autorităţilor publice locale la 

cursuri de specializare şi perfecţionare; 

- Participarea personalului autorităţilor publice locale la 

schimburi de experienţă. 

3.3.3. Îmbunătăţirea comunicării 

între autoritatea publică locală şi 

cetăţeni 

- Crearea unui serviciu de asistentă, consultanță și informare 

pentru cetățeni în cadrul Primăriei; 

- Dezvoltarea de către primărie a unui sistem de comunicare 

cu cetățenii și a unei metodologii pentru creșterea 

transparenței actului administrativ și a nivelului de 

consultare publică; 

- Realizarea unui proiect de social-media în vederea conectării 

cu cetățenii plecați în străinătate (se vor posta evenimente 

din viață satului, oportunități de muncă și investiții, sau chiar 

dezbateri pe tema viitorului comunei). 
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4. Planul de acțiune  

4.1. Habitat  

Obiectiv strategic 1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale 
• Domeniu cheie de intervenţie 1.1.1. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Reabilitarea și modernizarea 
drumului județean 182B 

1. Realizarea unei documentații care să justifice 

necesitatea și oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Activitați de lobby pe lângă autoritățile 

județene în vederea cuprinderii acestui 

proiect în prioritățile de investiții. 

Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Iunie 2016 

Exploatarea energiei geotermale în 

comuna Săcălășeni. 

1. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru 

foraj: 

2. Explorare geofizică; 

3. Realizare proiect geologic; 

4. Identificare locație, site foraj; 

5. Execuție foraj; 

6. Efectuare analiza apă; 

Fonduri 
proprii/Fondur
i europene/alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Iunie 2020 

Finalizarea programului de 

modernizare (asfaltare și colectare 

1.     Aprobare proiect în HCL – realizat; Fonduri 
județene/ 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2016 
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a apelor pluviale) a DC 44, DC 77, 

DC 80, DC 107 

 

2.  Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

3. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare depunerii 

cererii de finanţare; 

4. Derularea lucrărilor de finalizare a 

programului de modernizare a drumurilor 

comunale. 

Alocări 
Guvernamental
e/ Fonduri 
europene 

Modernizarea tramei stradare 
(trotuare, rigole, piste de biciclete 
etc.) în localitatea Săcălășeni, și în 
zonele centrale din satele 
aparținătoare 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare depunerii 

cererii de finanţare; 

3. Implementarea proiectului. 

Bugetul 
Local/Alocări 
Guvernamental
e/Fonduri 
europene/ 
PNDR 

UAT Săcălășeni Iunie 2017 

 

Modernizare rețea de drumuri de 
interes local în comuna Săcălășeni, 
județul Maramureș 

1.   Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2 Identificarea unei surse de finanțare, 

pregătirea documentației necesare depunerii 

cererii de finanțare; 

5. Implementarea proiectului. 

Buget local 
 
Fonduri 
europene/ 
PNDR 

U.A.T Săcălășeni Iunie 2018 

• Domeniu cheie de intervenţie 1.1.2. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii agricole; 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Dezvoltarea unui program de 
modernizare a drumurilor agricole 
și vicinale în vederea facilitării 

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate; Bugetul 
Local/PNDR 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2016 



Cap. III. Planificarea dezvoltării strategice a comunei  

 
 

Pg.79 

accesului la terenurile agricole, dar 
și posibilitatea ocolirii drumului 
județean 182B de către utilajele 
agricole și animale 

2. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare 

depunerii cererii de finanţare; 

3. Proiectarea şi construcţia drumurilor. 

Realizarea de lucrări de 
îmbunătăţiri funciare pe păşunile 
şi pădurile din domeniul public 

1. Supunerea spre dezbatere în Consiliul Local a 

metodelor şi instrumentelor prin care se 

doreşte realizarea acestui obiectiv; 

2. Formularea unui regulament / HCL care va 

reglementa cadrul de desfăşurare a acestor 

lucrări; 

3. Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare. 

Surse proprii/ 
Buget local 

UAT Săcălășeni Iunie  2019 

 
• Domeniu cheie de intervenţie 1.1.3. Finalizarea infrastructurii de alimentare cu utilităţi a comunei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Modernizarea și extinderea 

infrastructurii din domeniul public 

– reţea electrică (în localitatea 

Coruia) şi sistem de canalizare  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate; 

2. Elaborarea Cererii de finanţare şi depunerea 

proiectului spre finanţare; 

3. Proiectarea tehnică şi extinderea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare. 

Surse 
guvernamental
e/ Fonduri 
europene/ 
APDRP 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2016 

Asigurarea infrastructurii suport 
pentru zonele rezidențiale nou 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; Fonduri 
europene/ 

UAT Săcălășeni Martie 2019 
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create (infrastructură rutieră, apă, 
canalizare, electricitate, gaz metan 
etc). 

2. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare depunerii 

cererii de finanţare; 

3. Derularea lucrărilor de infrastructură. 

Fonduri 
proprii/  
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

 
Obiectiv strategic 1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice unitare a comunei Săcălășeni  

• Domeniu cheie de intervenţie 1.2.1. Definirea unei strategii urbanistice unitare 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Adaptarea (refacerea) PUG-ului în 

vederea propunerii unei viziuni de 

dezvoltare urbană  

1. Contractarea unei firme specializate în 

urbanistică; 

2. Reactualizarea efectivă a PUG. 

Surse proprii 
sau alocări 
guvernamental
e 

UAT Săcălășeni Martie 2016 

Dezvoltarea unei strategii de 
valorificare eficientă a terenului 
din domeniul public al Comunei 
Săcălășeni (3 direcții: rezidențial, 
industrial, agricol) 

1. Lansarea spre dezbatere în Consiliul 
Local  a situaţiei fondului funciar, respectiv 
instituirea unor direcţii strategice pentru 
valorificarea fondului funciar; 

2. Contractarea unei firme de consultanţă 
specializată care să propună împreună cu 
autoritatea publică un plan de management al 
fondului funciar al Comunei Săcălășeni (dacă 
este cazul); 

3. Reglementarea condiţiilor de utilizare a 

fondului funciar al comunei Săcălășeni. 

Surse proprii/ 

sponsorizări 

UAT Săcălășeni Iunie 2019 
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• Domeniu cheie de intervenţie 1.2.2. Îmbunătățirea aspectului general al comunei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Realizarea unui program de 

amenajare a centrelor satelor 

Săcălășeni, Coruia și Culcea  

 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Realizarea documentaţiei tehnice. 

3. Elaborarea Cererilor de finanţare şi 

depunerea proiectelor spre finanţare; 

4. Efectuarea lucrărilor de amenajare. 

Buget local / 
Fonduri 
guvernamental
e  Fonduri de 
mediu/ 
sponsorizări 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2015 

Dezvoltarea unui program de 
toaletare și amenajare locală în 
principalele zone de interes ale 
comunei (biserici, școli, zone de 
agrement, zone de interes turistic) 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Elaborarea Cererilor de finanţare şi depunerea 

proiectelor spre finanţare; 

5. Efectuarea lucrărilor de 

amenajare/reabilitare. 

Buget local / 

sponsorizări/ 

PNDR 

UAT Săcălășeni Iunie  2016 

Dezvoltarea unui program de 

refacere/ modernizare a fațadelor 

spațiilor aflate în domeniul public: 

școli, primăria, cămine culturale, 

dispensar, centru de bătrâni 

1. Realizarea unui studiu de 

fezabilitate; 

2. Elaborarea Cererii de finanţare şi 

depunerea proiectului spre finanţare; 

3. Efectuarea lucrărilor de refacere/ 

modernizare a fațadelor. 

Buget local / 

sponsorizări/ 

PNDR 

UAT Săcălășeni Iunie  2016 

• Domeniu cheie de intervenţie 1.2.3. Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi Surse Instituţie / Data 



Cap. III. Planificarea dezvoltării strategice a comunei  

 
 

Pg.82 

estimative  de 
finanţare 

Parteneri estimativă de 
finalizare 

Modernizarea și dotarea școlii și a 

grădiniței din Săcălășeni; 

 

1. Realizarea studiului de fezabilitate;  

2. Identificarea unor surse de finanţare, scrierea 

şi depunerea proiectelor pentru accesarea 

acestora;  

3. Obţinerea avizelor şi acordurilor necesare; 

4.  Implementarea proiectului.  

Ministerul 
Educaţiei/ 
Fonduri 
proprii/ 
Fonduri 
nerambursabile
/ sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Maramureş 

Septembrie 
2016 

Dezvoltarea bazelor sportive 

polivalente în comună 

1. Realizarea studiului/studiilor de fezabilitate; 

2. Elaborarea cererilor de finanţare şi 

depunerea proiectului/proiectelor; 

3. Implementarea proiectului, realizarea 

investiţiei. 

Fonduri 

proprii/ 

Fonduri 

nerambursabile

/ sponsorizări/ 

PNDR 

UAT Săcălășeni Decembrie  

2016 

Finalizarea reabilitării școlilor din 

Coruia și Culcea 

1. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare accesării 

fondurilor; 

2. Derularea lucrărilor de finalizare a lucrărilor 

de reabilitare a școlilor. 

Fonduri 
proprii/  
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2016 

Realizarea unui program de dotare 

cu echipamente IT a școlilor 

1.  Realizarea unui studiu de fezabilitate; 
2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 
3. Implementarea proiectului. 

Fonduri 
proprii/ 
Fonduri 
nerambursabile
/ sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 

UAT Săcălășeni / 
Şcolile din comună 

Septembrie 
2016 
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fonduri 
 
Obiectiv strategic  1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi conservarea naturii în comună 

• Domeniu cheie de intervenţie 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement din comună 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Realizarea unei analize privind 

fezabilitatea și oportunitatea 

dezvoltării unui Aqua-Park pe 

domeniul public al Comunei 

Săcălășeni în regim de parteneriat 

public-privat 

 

1. Realizarea unui studiu de prefezabilitate / 

Analiza de necesitate şi oportunitate; 

2. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

3. Promovarea proiectului spre finanţare din 

sursă publică sau în parteneriat public – 

privat; 

4. Implementarea proiectului. 

Surse proprii, 
Finanţare 
privată – 
Parteneriat 
Public Privat 

UAT Săcălășeni, 
partener selectat 

Ianuarie 
2016 
 
 

Realizarea unei zone continue de 

agrement de-a lungul râului Lăpuș, 

între podul de la Coruia și cel de la 

Cătălina: pistă de biciclete și 

alergat, zone de picnic etc. 

 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de construcţie şi 

amenajări. 

Fonduri 
proprii/  
Finanţări 
guvernamental
e/ Fonduri de 
mediu/ Fonduri 
europene 

UAT Săcălășeni Iunie 2019 

Amenajarea în zona bazei sportive 

din Săcălășeni a unui spațiu pentru 

derularea de evenimente în aer 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

Fonduri 
proprii/  
Finanţări 
guvernamental

UAT Săcălășeni  Decembrie 
2015 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

liber întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de amenajare. 

e/ Fonduri 
europene 

• Domeniu cheie de intervenţie 1.3.2. Implicarea populaţiei în efortul de conservare a naturii 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Dezvoltarea unui program de 

educare și stimulare a 

responsabilității civice, având ca 

scop protejarea mediului, 

respectul față de domeniul public 

și privat 

1. Conceperea unei program de educaţie 

continuă în colaborare cu un partener/ ONG 

activ în domeniul protecţiei mediului; 

2. Indentificarea unui responsabil cu programul 

şi realizarea unui plan de activităţi; 

3. Derularea programului. 

Buget local / 

surse proprii/ 

sponsorizări 

UAT  Săcălășeni, 

ONG 

Martie 

2015 

 

 

activitate 

permanent

ă 

Derularea anuală a proiectului 

„Let’s do it, Romania! – Let’s do it, 

Săcălășeni!” 

1. Identificarea partenerilor din cadrul Asociaţiei 

de Dezvoltare Comunitară Săcălăşeni (ADCS)1, 

Şcolii, Primăriei şi Consiliului Local; 

Buget local / 

sponsorizări 

Şcoala, Biserica, 

ADCS,  Primăria şi 

Consiliul Local 

Activitate 

anuală 

                                                             
 
1 În cadrul componentei SOCIETATE se propune înfiinţarea unei Asociaţii pentru Dezvoltare Comunitară Săcălăşeni care să aibă drept scop dezvoltarea 
socio-economică a comunei. 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

2. Promovarea campaniei; 

3. Realizarea acţiunilor de curăţenie la data 

stabilită. 

 

4.2. Economie 

Obiectiv strategic  2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: agricultură-tradiții-
turism 

• Domeniu cheie de intervenţie 2.1.1. Valorificarea potenţialului agricol al comunei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Stimularea asocierii în cooperative 

a agricultorilor din localitate și a 

tuturor celor care desfășoară 

activități productive independente 

1. Identificarea unei firme de consultanţă 
specializată în probleme de dezvoltare, 
asociere, punere pe piaţă de produse etc.; 

2. Stabilirea unui program de asistenţă şi 
consultanţă pentru iniţiativele de asociere ale 
locuitorilor comunei la care să participe 
potenţiali beneficiari, consultanţi şi 
reprezentanţi ai Primăriei şi ai Consiliului 
Local Săcălășeni. 

Surse proprii / 

contibuţiile 

asociaţilor 

UAT Săcălășeni / 

Asociaţia pentru 

Dezvoltare 

Comunitară 

Săcălășeni 

Decembrie 

2016 

Crearea unui program de atragere 

a unor investitori medii 

1. Adoptarea unei HCL care să reglementeze un Bugetul local / 

surse proprii / 

UAT Săcălășeni / 

ADCS 

August 

2016 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

(procesatori) care să utilizeze 

potențialul local din domeniul 

agriculturii 

set de facilităţi pentru investitorii strategici; 

2. Crearea unei mape de prezentare care să 

promoveze facilităţile şi elementele de 

avantaj competitiv pentru realizarea unei 

astfel de investiţii; 

3. Promovarea oportunităţii în mediile 
private de afaceri la nivel judeţean sau 
naţional. 

alte surse  

 

 

 

Realizarea unui centru de colectare 

și prelucrare a produselor agricole 

1. Înfiinţarea de către Consiliul Local a unei 
societăți comerciale – SRL – care va gestiona 
colectarea, comercializarea şi ulterior 
prelucrarea produselor agricole din zonă; 

2. Angajarea permanentă a cel puţin unei 
persoane care să fie responsabilă de această 
activitate. 

Autofinanţare SRL – Consiliul 
Local şi alţi 
parteneri 

Martie 
2016 

Reabilitarea amenajărilor de 

desecare - drenaj în vederea 

protejării în situațiile de inundații, 

dar și pentru susținerea 

agriculturii 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de construcţie, 

amenajări. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni  Iunie 2020 
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• Domeniu cheie de intervenţie 2.1.2. Valorificarea potenţialului tradiţional specific comunei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Crearea unei asociații a 

producătorilor de artizanat 

(hand-made) de pe raza comunei 

și sprijinirea acestora în vederea 

promovării lor și a participării la 

evenimente de profil (sculptori, 

țesători, confecționeri, etc) 

1. Identificarea unei firme de consultanţă 
specializată în probleme de dezvoltare, 
asociere, punere pe piaţă de produse etc.; 

2. Stabilirea unui program de asistenţă şi 
consultanţă pentru iniţiativele de asociere a 
artizanilor comunei la care să participe 
potenţiali beneficiari, consultanţi şi 
reprezentanţi ai Primăriei şi ai Consiliului 
Local Săcălășeni (ex. Lăcătuș Sânziana și 
Mama Maria: confecționează costume 
tradiționale și baticuri colorate manual); 

3. Atragerea unor fonduri pentru sprijinirea 
participării artizanilor locali la evenimente de 
profil. 

Surse proprii / 

contibuţiile 

asociaţilor 

UAT Săcălășeni / 

Asociaţia pentru 

Dezvoltare 

Comunitară 

Săcălășeni 

Decembrie 

2016 

Dezvoltarea proiectului „Cupa 

Cireșelor” și susținerea acestuia 

1. Contactarea unei firme specializate care să 

dezvolte un concept şi un plan de promovare; 

2. Identificarea şi designul sloganului, logoului, 

materialelor şi strategiilor de promovare; 

3. Derularea proiectului „Cupa Cireșelor”. 

Surse proprii / 

Sponsorizări 

Asociaţia pentru 
Dezvoltare 
Comunitară 
Săcălășeni (ADCS) 

Aprilie 
2015 
 
Activitate 
anuală 

 

• Domeniu cheie de intervenţie 2.1.3. Valorificarea potenţialului turistic al comunei 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie /  
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Finalizarea centrului de informare 
turistică 

1. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare accesării 

finanţărilor; 

2. Finalizarea lucrărilor de amenajare a 

centrului de informare turistică. 

Buget local/ 
Alocări 
Guvernamental
e/ Fonduri 
nerambursabile
/ Alte finanţări 

Consultant / UAT 
Săcălășeni 

Decembrie 
2014 

Dezvoltarea unui program de 

identificare și valorificare a 

monumentelor sau a obiectivelor 

de interes spiritual/ cultural 

1. Identificarea unui consultant specializat în 

turism cultural/ecumenic; 

2. Identificarea obiectivelor de interes 

spiritual/ cultural (ex. cele 3 biserici de lemn 

Biserica „Sfânta Ana” din Coruia, Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului" din Săcălășeni 

și „Sfinții Arhangheli” din Culcea; Biserica din 

Coruia - potențial monument de patrimoniu 

UNESCO) 

3. Stabilirea unei colaborări cu instituțiile de 

cult; 

4. Elaborarea unei strategii de promovare a 

turismului ecumenic; 

5. Realizarea unor materiale pentru 

promovarea obiectivelor de interes; 

6. Promovarea bisericilor. 

Surse proprii/ 

Sponsorizări/ 

Fonduri 

europene 

ADCS, UAT  

Săcălășeni 

August 

2015 

 

 

 

 

Activitate 

permanent

ă 
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Obiectiv strategic  2.2. Stimularea inițiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei 

• Domeniu cheie de intervenţie 2.2.1. Atragerea de investitori în comuna Săcălășeni 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Dezvoltarea unei strategii de 

atragere a investitorilor în 

localitate 

1. Contractarea unei firme de consultanţă 

care să dezvolte strategia şi instumentele 

aferente; 

2. Implementarea programului: 

identificarea unor oportunităţi de afaceri în 

comună, formularea domeniilor atractive, 

specificarea facilităţilor pentru investitori, 

crearea de materiale promoţionale etc. 

Surse proprii şi 

fonduri atrase 

UAT  Săcălășeni Martie 2015 

Adoptarea unei HCL care să 

stabilească facilități pentru 

potențialii investitori 

1. Identificarea  şi dezbaterea oportunităţilor de 

investiţii care pot fi promovate prin 

intermediul Consiliului Local; 

2. Adoptarea unei HCL care să reglementeze un 

set de facilităţi şi stimulente pentru 

investitori; 

3. Crearea unei mape de prezentare care să 

promoveze facilităţile şi elementele de 

avantaj competitiv pentru realizarea 

investiţiilor în comună; 

4. Promovarea oportunităţii în mediile private 

de afaceri la nivel judeţean sau naţional. 

Bugetul 

local/surse 

proprii/alte 

surse 

UAT  Săcălășeni Decembrie 

2014 

 

 

 

 

 

Activitate 

permanentă 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Delimitarea și dezvoltarea unui 

parc industrial pe domeniul public 

al comunei Săcălășeni (minim 30 

ha)  

1. Contractarea unei consultanţe de specialitate 

în vederea gestionării demersurilor necesare 

acestei proceduri; 

2. Identificarea unei locaţii potrivite; 

3. Efectuarea demersurilor necesare pentru 

racordarea locaţiei la utilităţi. 

Buget local Consultant / UAT 
Săcălășeni 

Martie 2015 

Dezvoltarea unei strategii de 

branding și promovare pentru 

comună (viziune, slogan, broșuri, 

panouri outdoor) în special în ceea 

ce privește promovarea 

oportunităților economice 

1. Contactarea unei firme specializate care să 

dezvolte un concept şi un plan de promovare; 

2. Identificarea viziunii şi designul sloganului, 

logoului, materialelor şi strategiilor de 

promovare; 

3. I

mplementarea strategiei. 

Bugetul 

local/surse 

proprii/alte 

surse 

UAT  Săcălășeni Septembrie 

2015 

Dezvoltarea unei strategii de 

atragere a dezvoltatorilor 

imobiliari și definirea comunei ca 

zonă rezidențială pentru Baia Mare 

1. Adoptarea unei HCL care să reglementeze un 

set de facilităţi şi stimulente pentru 

dezvoltatorii imobiliari; 

2. Crearea unei mape de prezentare care să 

promoveze facilităţile şi elementele de 

avantaj competitiv pentru realizarea 

investiţiilor imobiliare în comună; 

3. Promovarea oportunităţii în mediile private 

Bugetul 

local/surse 

proprii/alte 

surse 

UAT  Săcălășeni Martie 2018 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă de 

finalizare 
de afaceri la nivel judeţean sau naţional. 

• Domeniu cheie de intervenţie 2.2.2  Îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin pentru afaceri la nivelul comunei 

Proiect Plan de acţiune/Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă de 

finalizare 
Realizarea unui program de 

stimulare și  dezvoltare a 

antreprenoriatului în Săcălășeni 

1. Identificarea unor parteneri (primării locale, 

consultanţi, asociaţii, ONG-uri) pentru derularea 

programului; 

2. Conceperea programului şi identificarea unor 

surse de finanţare; 

3. Derularea programului. 

Fonduri 

europene/  

Fonduri 

proprii/  

sponsorizări/ 

finanţări 

specifice/ alte 

fonduri 

UAT  Săcălășeni Septembrie 

2018 

Adoptarea unui program pentru 

stimularea tinerilor întreprinzători 

din comună  

1. Propunerea spre dezbatere în Consiliul Local 

a unui program de stimulente pentru 

întreprinzătorii tineri, a condițiilor și a 

tipurilor de activități care ar trebui încurajate 

(posibilitatea concesionării de teren în 

vederea derulării unei activități agricole sau 

industriale, având ca și condiție domiciliul și 

un plan de afaceri fezabil pentru localitate); 

2. Adoptarea unei HCL care să reglementeze un 

set de facilităţi şi stimulente pentru tinerii 

antreprenori.  

Fonduri 

europene/  

Fonduri 

proprii/  

sponsorizări/ 

finanţări 

specifice/ alte 

fonduri 

UAT  Săcălășeni Septembrie 

2018 
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4.3. Societate 
Obiectiv strategic  3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii din Săcălășeni prin adoptarea de măsuri adaptate specificului local 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.1.1. Creșterea calității educației în comună 

Proiect Plan de acţiune  /  Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Implementarea unui program de 

creștere a calității învățământului 

în localitate, în vederea 

reîntoarcerii  și retenției elevilor și 

a profesorilor în comună și 

implicarea acestora în activitățile 

comunității 

1. Implicarea actorilor interesați din cadrul 

școlilor din comună, a Inspectoratului Școlar, 

etc. pentru stabilirea unui program de creștere 

a calității învățământului; 

2. Identificarea surselor de finanțare și atragerea 

fondurilor necesare; 

3. Derularea programului.   

Fonduri 

europene/  

Fonduri 

proprii/  

sponsorizări/ 

finanţări 

specifice/ alte 

fonduri 

UAT  Săcălășeni, 

Inspectoratul 

Școlar, Școlile din 

Săcălășeni 

Septembrie 

2018 

Realizarea unui program de 

comunicare și colaborare cu 

părinții elevilor în parteneriat cu 

școlile și implicarea acestora în 

activitățile școlii 

1. Identificarea cadrelor didactice interesate să 

participe la un astfel de program şi realizarea 

unui studiu de impact; 

2. Identificarea şi contactarea unor instituţii sau 

asociaţii de succes în organizarea de 

programe de acest tip; 

3. Identificarea responsabilului cu proiectul şi 

realizarea unui plan de management al 

proiectului; 

4. Alocarea resurselor necesare derulării 

Fonduri proprii 
/ 
Fonduri/spons
orizări/ 
finanţări 
specifice / alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Maramureş, Școala 
din Săcălășeni 

Septembrie 
2014 
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Proiect Plan de acţiune  /  Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

programului. 

Dezvoltarea în parteneriat cu 

școala a unui program de after-

shool pentru elevii din localitate 

1. Identificarea cadrelor didactice interesate să 

participe la un astfel de program şi realizarea 

unui studiu de impact; 

2. Identificarea şi contactarea unor instituţii sau 

asociaţii de succes în organizarea de 

programe de acest tip; 

3. Identificarea responsabilului cu proiectul şi 

realizarea unui plan de management al 

proiectului; 

4. Identificarea necesităților financiare și a 

surselor potențiale în vederea implementării 

inițiativelor. 

5. Desfăşurarea activităţilor de after-schol. 

Ministerul 
Educaţiei/ 
Fonduri proprii 
/ Fonduri 
nerambursabile
/ sponsorizări/ 
finanţări 
specifice / alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Maramureş, Școala 
din Săcălășeni 

Septembrie 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
permanent
ă 

 
• Domeniu cheie de intervenţie 3.1.2. Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în viaţa comunei şi a coeziunii sociale 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Înfiinţarea unui ONG care să aibă 

drept scop dezvoltarea socio-

1. Stimularea înfiinţării unui organizaţii non-

guvernamentale – ONG – denumire propusă 

Autofinanţare UAT Săcălășeni, 
Consiliul Local şi 

Aprilie 
2015 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

economică a comunei „Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară 

Săcălășeni”; 

2. Selecţionarea persoanelor cu competenţe şi 

motivaţie în acest domeniu pentru a  se ocupa 

de acest ONG. 

3. Realizarea unui plan de management 

multianual. 

alţi parteneri 

Dezvoltarea unui proiect: „Fii 

alături de Săcălășeni” care să 

stimuleze sentimentul 

apartenenței la comunitate și 

apropierea cetățenilor de 

problemele comunității 

1. Identificarea unui consultant sau a unui ONG 

în domeniul comunicării strategice, coeziunii 

sociale sau relaţiilor publice care să asiste 

reprezentanţii UAT Săcălășeni; 

2. Conceperea campaniei : „Fii alături de 

Săcălășeni” 

3. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

4. Implementarea campaniei. 

Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
Finanţări 
specifice/ 
Fonduri 
nerambursabile
/  Alte fonduri 

UAT Săcălășeni Iunie 2016 

Derularea unui program de 

stimulare a voluntariatului în 

comună 

1. Identificarea unui consultant sau a unui ONG 

cu activități în domeniul voluntariatului care 

să asiste UAT Săcălășeni. 

2. Conceperea unei campanii de stimulare a 

Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
Finanţări 
specifice/ 
Fonduri 

UAT Săcălășeni, 
ADCS, Școala 
Săcălășeni, 
Biserica 

Decembrie 
2016 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

voluntariatului . 

3. Identificarea unor surse de finanțare și 

întocmirea cererii de finanțare. 

4. Implementarea campaniei. 

nerambursabile
/  Alte fonduri 

 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.1.3. Stimularea vietii active prin susținerea activităților sportive în comună 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Înființarea unei echipe de fotbal a 

comunei (formată din cei mai buni 

din cele 3 sate) în vederea creșterii 

competitivității în campionatele 

regionale 

1. Realizarea procedurilor legale în vederea 

înființării echipei de fotbal.  

2. Identificarea necesarului de finanțare pentru 

funcționarea echipei și atragerea sumelor 

necesare prin sponsorizări. 

Fonduri 
proprii/ 
sponsorizari/ 
finanţări 
specifice / Alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
ADCS 

Ianuarie 
2015 

Stimularea echipei de oină de la 

Coruia și realizarea unui campionat 

regional cu perspectivă națională 

(între comune) 

1. Implicarea actorilor locali interesați: ADCS, 

Inspectoratul Școlar, reprezentanții școlilor în 

realizarea unei strategii de stimulare a echipei 

de oină și de organizare a unui campionat 

regional;  

2. Identificarea necesarului de finanțare și 

Fonduri 
proprii/ 
sponsorizari/ 
finanţări 
specifice /Alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
ADCS  

Decembrie 

2014 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

atragerea sumelor necesare prin sponsorizări 

sau alte fonduri; 

3. Organizarea campionatului de oină și oferirea 

de stimulente financiare echipei de oină de la 

Coruia. 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.1.4. Revitalizarea vieţii culturale din comună 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Constituirea unui grup de acțiune 

(echipă de management) pentru 

dezvoltarea activităților culturale 

la nivelul comunei  

1. Identificarea de către ONG-ul local de 

dezvoltare a instituţiilor culturale în vederea 

încheierii de parteneriate; 

2. Constituirea unei echipe de management cu 

reprezentanți din instituțiile culturale 

interesate și din ONG-ul de dezvoltare.  

3. Realizarea unui plan de lucru și a unui 

program al întâlnirilor grupului de acțiune 

format.   

Fonduri 
proprii/ 
sponsorizari/ 
finanţări 
specifice /Alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni, 
ADCS, instituții 
culturale  

Martie 
2016 

Implementarea unui program  de 

revitalizare a activităților culturale 

la nivelul întregii comune 

1. Conceperea de către grupul de acțiune a unei 

strategii de revitalizare a activităților 

culturale în comună. 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
proprii/ 

UAT Săcălășeni, 
ADCS, instituții 
culturale 

Iunie 2016 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

2. Încheierea de parteneriate cu instituţii 

culturale din judeţ, ţară şi străinătate şi 

atragerea de evenimente culturale; 

3. Desfăşurarea unei campanii de popularizare 

a manifestărilor culturale şi creşterea 

gradului de interes a locuitorilor pentru 

acestea; 

4. Desfăşurarea de evenimente culturale. 

sponsorizari/ 
finanţări 
specifice / Alte 
fonduri 

Sprijinirea Ansamblului „Cireșarii 

din Coruia” și construirea unui 

brand legat de acest ansamblu 

1. Identificarea unui consultant în branding şi 

promovare; 

2. Realizarea unor materiale de promovare 

privind ansamblul și crearea unui brand în 

jurul acestuia; 

3. Promovarea ansamblului. 

Surse proprii/ 

Sponsorizări/ 

Fonduri 

europene 

ADCS, UAT 

Săcălășeni 

August 

2016 

 

 

 

Construirea unui Cămin Cultural 

multifuncțional în Săcălășeni 

1. Realizate: studiu de fezabilitate și proiect 

tehnic;  

2. Identificarea unor surse de finanțare și 

depunerea cererilor de finanțare; 

3. Demararea lucrărilor de construcție.  

Ministerul 

Culturii/ 

Fonduri 

proprii/ 

Fonduri 

nerambursabile

/ sponsorizări/ 

finanţări 

UAT Săcălășeni Iunie 2018 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Partener
i 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

specifice/ alte 

fonduri 

Finalizarea programului de dotare 

a așezămintelor culturale din 

Culcea și Coruia 

1. Realizat: proiect de dezvoltare a infrastructurii 

culturale, cu finanțare din fonduri europene; 

2. Finalizarea programului de dotare cu 

echipamente moderne şi adecvate a 

așezămintelor culturale din Culcea și Coruia. 

Fonduri 
europene/  
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2014 
 

Realizarea unui monument al 

eroilor în fiecare localitate din 

comună 

1. Realizarea Studiilor de Fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererilor de finanţare; 

3. Realizarea monumentelor în cele trei localități. 

Fonduri 
europene/  
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Iunie 2016 
 

 
Obiectiv strategic  3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii comunei şi sprijinirea categoriilor defavorizate sau cu risc de excluziune 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.2.1.  Stimularea vieţii active independente a locuitorilor comunei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Derularea unor programe de 

calificare, recalificare şi 

reconversie profesională 

1. Identificarea unor parteneri pentru 

desfăşuarea unor programe de calificare/ 

Fonduri 

europene/  

Fonduri 

UAT Săcălășeni, 

ADCL 

Decembrie  

2017 



Cap. III. Planificarea dezvoltării strategice a comunei  

 
 

Pg.99 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

recalificare și reconversie; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

3. Implementarea programelor de calificare/ 

recalificare. 

proprii/  

sponsorizări/ 

finanţări 

specifice/alte 

fonduri 

Desfăşurarea unor campanii de 
informare şi consiliere a 
locuitorilor comunei pentru 
desfăşurarea de activităţi 
economice independente  

1. Identificarea unui ONG specializat în 

activități de consiliere în carieră și viața 

activă. 

2. Conceperea unei campanii de informare și 

consiliere a locuitorilor.  

3. Identificarea unor surse de finanțare și 

atragerea necesarului de finanțare. 

4. Demararea campaniei de informare și 

consiliere.  

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Noiembrie 
2016 
 
Activitate 
permanent
ă 

 
• Domeniu cheie de intervenţie 3.2.2. Sprijinirea vârstnicilor din localitate în contextul îmbătrânirii tot mai accentuate a populaţiei 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Înființarea unei asociații (club) al 1. Identificarea şi cooptarea vârstnicilor dispuşi Fonduri UAT Săcălășeni, Septembrie 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

pensionarilor în fiecare localitate să se înscrie în asociaţie; 

2. Selecţionarea persoanelor cu competenţe şi 

motivaţie în acest domeniu pentru a  se ocupa 

de această asociaţie; 

3. Realizarea unui plan de management 

multianual şi identificarea unor surse de 

finanţare. 

europene/  

Fonduri 

proprii/  

sponsorizări/ 

finanţări 

specifice/ alte 

fonduri 

ADCS 2016 

Înființarea unui centru de zi pentru 

bătrâni și dotarea corespunzătoare 

a acestuia, urmând să deservească 

zona comunei Săcălășeni 

1. Realizarea unui studiu de pre/fezabilitate. 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de construcţie, amenajări 

şi dotarea centrului; 

5. Identificarea unei echipe competente care să 

deservească centrul și conceperea unui plan 

de management. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Noiembrie 
2015 

Dezvoltarea unui serviciu de 

asistenţă și suport pentru bătrânii 

defavorizați din comună (un 

asistent social care să facă vizite 

periodice la persoanele cu nevoi și 

1. Identificarea unor parteneri (instituţii, 

asociaţii,  ONG-uri, asistenți sociali) care pot fi 

cooptați în această acțiune; 

2. Dezvoltarea serviciului de asistență și suport 

Ministerul 

Muncii, Familiei 

şi Protecţiei 

Sociale/ 

DJASPC 

UAT Săcălășeni Iunie 2020 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

sa le furnizeze un minim de servicii 

necesare - în special hrană și 

medicamente) 

pentru vârstnici; 

3. Demararea acțiunilor de asistență și suport al 

vârstnicilor. 

Maramureş/ 

Fonduri 

europene 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.2.3. Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire medicală 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Reabilitarea și dotarea 
dispensarului din Săcălășeni 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate. 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice 

necesare; 

4. Derularea lucrărilor de reabilitare şi dotarea 

centrului. 

Ministerul 

Sănătăţii/ 

Fonduri 

europene 

UAT Săcălășeni Iunie 2016 

 
Obiectiv strategic 3.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.3.1. Modernizarea infrastructurii autorităţii publice locale pentru a răspunde nevoilor actuale 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Construirea unui nou sediu pentru 
primăria Săcălășeni  

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unei surse de finanţare, 

pregătirea documentaţiei necesare depunerii 

cererii de finanţare; 

3. Derularea lucrărilor de construcție. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Octombrie 
2016 

Dotarea primăriei cu echipamente 
şi tehnică de calcul moderne care 
să permită realizarea activităţii 
personalului în condiţii optime 

1. Întocmirea unui necesar de echipamente şi 

tehnică de calcul moderne pentru dotarea 

primăriei Săcălășeni; 

2. Realizarea unui proiect/cerere de finanțare în 

situația identificării unor surse de finanțare 

externe; 

3. Desfăşurarea procedurilor de achiziţie 

publică; 

4. Dotarea primăriei cu echipamentele şi tehnica 

de calcul achiziţionate. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Săcălășeni Decembrie 
2016 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.3.2. Creşterea capacităţii de management, de atragere de finanţări şi de administrare a 

autorităţilor publice locale 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Participarea personalului 

autorităţilor publice locale la 

cursuri de specializare şi 

perfecţionare 

 

1. Realizarea unui plan de specializare şi 

perfecţionare a personalului; 

2. Identificarea unor furnizori de cursuri 

conform necesarului; 

3. Participarea personalului la cursurile 

identificate. 

Fonduri 
guvernamental
e/Fonduri 
proprii/ 
sponsorizări/  
finanţări 
specifice 

UAT Săcălășeni Activitate 
permanent
ă 

Participarea personalului 
autorităţilor publice locale la 
schimburi de experienţă 

1. Identificarea unor parteneri, autorităţi publice 

locale din ţară şi străinătate; 

2. Încheierea de parteneriate cu aceştia; 

3. Participarea la schimburi de experienţă. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
guvernamental
e/Fonduri 
proprii/  
finanţări 
specifice 

UAT Săcălășeni Activitate 
permanent
ă 

 

• Domeniu cheie de intervenţie 3.3.3. Îmbunătăţirea comunicării între autoritatea publică locală şi cetăţeni 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Crearea unui serviciu de asistență, 

consultanță și informare pentru 

cetățeni în cadrul Primăriei 

1. Identificarea unor persoane responsabile 

pentru serviciul de consultanță; 

2. Crearea serviciului de asistență, consultanță și 

Fonduri 

proprii/ Buget 

local 

UAT Săcălășeni Iunie 2014 
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Pg.104 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

informare în cadrul Primăriei; 

3. Conceperea metodologiei şi identificarea unor 

surse de finanţare; 

4. Derularea activităților de asistență, 

consultanță și informare pentru cetățeni. 

Dezvoltarea de către primărie a 

unui sistem de comunicare cu 

cetățenii și a unei metodologii 

pentru creșterea transparenței 

actului administrativ și a nivelului 

de consultare publică; 

1. Identificarea unor persoane responsabile cu 

dezvoltarea sistemului de comunicare; 

2. Conceperea metodologiei şi identificarea 

unor surse de finanţare; 

3. Derularea activităților de comunicare și 

creșterea transparenței actului administrativ. 

Fonduri 

proprii/ Buget 

local 

UAT Săcălășeni Iunie 2014 

Realizarea unui proiect de social-

media în vederea conectării cu 

cetățenii plecați în străinătate (se 

vor posta evenimente din viața 

satului, oportunități de muncă și 

investiții, sau chiar dezbateri pe 

temă viitorului comunei) 

1. Identificarea unei persoane responsabile cu 

proiectul de comunicare cu cei plecaţi în 

străinătate; 

2. Crearea bazei de date cu datele de contact ale 

tuturor cetăţenilor (adresă de e-mail, număr 

de telefon etc.); 

3. Informarea permanentă a cetăţenilor despre 

starea comunei şi diverse evenimente de peste 

an, invitarea lor la aceste evenimente, sau 

comunicarea unor oportunităţi economice de 

Fonduri 

proprii/ Buget 

local 

UAT Săcălășeni Activitate 

permanent

ă 
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Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

investiţii sau angajare care apar la nivelul 

comunei Săcălășeni. 

 
 

 
 



Surse 
 
 

 

 
 

Pg.106 

Surse documentare 

 
1. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş 

2. Prezentarea comunei Săcălășeni, Primăria Săcălășeni 

3. Fișe de informații completate de Primăria Săcălășeni 

4. Interviuri cu persoanele cheie din comunitate 

5. CD Listă Firme Profesional 2013 

 
 

Surse electronice 
 

1. www.insse.ro (Institutul Naţional de Statistică) 

2. www.recensamantromania.ro (Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate 

definitive) 

3. http://www.rga2010.djsct.ro  (Recensământul General Agricol 2010) 

4. http://www.sacalaseni.ro  

5. www.ghidulprimariilor.ro  

6. www.cj.maramures.ro  

7. http://www.onrc.ro/romana/statistici.php  

 

http://www.insse.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
http://www.rga2010.djsct.ro/
http://www.sacalaseni.ro/
http://www.ghidulprimariilor.ro/
http://www.cj.maramures.ro/
http://www.onrc.ro/romana/statistici.php

