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1. Capitol_Introducere 
 

1.1. Context  

Orașul Dragomirești, cea mai tânără localitate urbană și cu cea mai mică populație (3.200 de locuitori) din 

județul Maramureș, se află ca unitate administrativ teritorială în fața unui nou ciclu de planificare (2014 – 

2020) după ce în precedenta perioadă de planificare (2007 – 2013) nu a reușit să beneficieze direct de nici o 

sursă de finanțare extrabugetară.  

Ca în cazul majorității localităților din România și Orașul Dragomirești se confruntă cu disproporția flagrantă 

dintre resursele disponibile și problematica locală socio – economică și de mediu, atât la nivelul furnizării 

serviciilor către populație cât și în domeniul finanțării proiectelor de investiții. 

Perioada în care a fost elaborată Strategia Locală  de Dezvoltare – 2020, coincide cu perioada  în care: 

- Strategia Dezvoltare Administrativ Teritorială a României a  fost supusă procesului de consultare 

publică, ca document de referință în domeniul planificării teritoriale la  nivel național ;  

- Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest, Transilvania de Nord se află în consultările publice pentru  

finalizarea și asumarea publică a Planului Regional de Dezvoltare,  

- Consiliul Județean Maramureș a demarat procedura de achiziție publicăpentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare a județului Maramureș pentru perioada de finanțare 2014 – 2020; și nu în ultimul rând: 

- Grupul de inițiativă (GAL) constituit la nivelul comunităților de pe Valea Izei, județul Maramureș a 

inițiat procedura de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a zonei administrative acoperite de membrii 

GAL,  pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, componenta LEADER. 

 

Procesul de planificare al dezvoltării Orașului Dragomirești se înscrie astfel în procesul național de 

planificare a dezvoltării teritoriale, urmând ca rezultatele acestora : 

- Să fie transpuse în documentele de reglementare, în planuri și programme de amenajare teritorială și 

urbanism ; 

- Să fie aplicate prin proiecte locale, zonale de dezvoltare pe baza cooperării între partenrii locali, zonali; 

- să fundamenteze  elaborarea și aplicarea politicilor de dezvoltare locală de către decidenți, orientate spre 

dezvoltarea domeniilor prioritare specifice, cu atragerea și alocarea resurselor identificate.  

 

1.2. Metodologie - etape 

Metodologia agreată de către iniâiatorul procesului de planificare, Primăria Orașului Dragomirești, pentru 

elaborarea Strategiei și a Planului de Acțiuni a impus participarea și implicarea părților interesate în cadrul a 

3 întâlniri/ ateliere de planificare. Astfel etapele componentei de conținut, de expertiză a exercițiului de 

planificare strategică au fost dublate de o componentă de proces, de creștere a capacității parteneriale de 

planificare, conform schiței de mai jos: 

Componenta de ”Conținut” 
Componenta de ”Proces”  

(ateliere cu participarea părților interesate) 

Activarea echipei de experți: definirea 

metodologiei și a instrumentelor de lucru.   

Identificarea, informarea și invitarea părților 

interesate la atelierele de planificare participativă: 
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Etapa 1: Elaborare profilul județean al 

domeniIlor de analiză (situația existentă) – 

respectiv Analizele SWOT ale domeniilor 

analizate.  

Etapa 2: Proiectarea elementelor strategiei 

(viziune, obiective general – specifice, măsuri)  

Etapa 3: Completarea Portofoliului de Proiecte și 

a cadrului de prioritizare a Planului de Acțiuni.  

Etapa 4: Definirea aranjamentelor instituționale, 

a construcției parteneriale și a sistemului de 

monitorizare și evaluare 

Editarea documentului final 

Atelier 1: Prezentarea metodologiei și definirea 

domeniului de analiză. 

Atelier 2: Completarea (calitativă) și validarea 

”Profilul domeniilor de analiză – Analiza SWOT” 

Atelier 3: Explicitarea obiectivelor - validarea, 

modificarea, completarea măsurilor de dezoltare. 

Etapă online: Completarea, validarea ”Portofoliului 

de proiecte” și a indicatorilor de evaluare și prioritizare 

a proiectelor – fundamentarea Planului de Acțiuni. 

Întâlnire 4 : Consultarea părțile interesate și validarea 

documentului final. 

 

Ca utilitate: „Strategia de Dezvoltare a Orașului Dragomirești, județul Maramureș”, iși propune să fie un 

document de fundamentare a politicilor locale, a deciziilor luate pentru concentrarea resurselor locale 

însprerealizarea acțiunilor, măsurilor prioritare și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a localității 

până în anul 2020. 

 

Ca sustenabilitate: metodologia de realizare a documentului și-a propus realizarea unui exercițiu de 

planificare participativă. Considerăm acest tip de transfer de cunoștiințe către părțile interesate, esențial 

pentru a dezvolta capacitatea de inițiere și de conducere directă de către aceștia a viitoarelor procese de 

planificare sau de elaborare a viitoarelor politici de dezvoltare locală în următoarele  cicluri de  finanțare.  

 

1.3. Definirea domeniului de analiză 

In primul atelier de planificare susținut cu membrii administrației publice a Orașului Dragomirești 

(06.04.2015),  au fost definite elementele domeniului de analiză, prezentate mai jos: 

 I. Principalele elemente Propunere  acceptată/ modificată 
1. Nivelul domeniului   Local  
2. Teritoriul acoperit de strategie 

= „amprenta”   Teritoriul administrativ al orașului Dragomirești  
3. Teritoriul afectat de 

implementarea strategiei = zona 

de impact  

 Amprenta,  

 UAT învecinate,  

 GAL Valea Izei  
4. Perioada (durata de viață) a 

strategiei  
 2015 - termenul  de valabilitate al PUG local  

 2015 – 2020, perioada de finanțare UE  
5. Tipurile de activităţi de 

dezvoltare care se aşteaptă să 

decurgă din implementarea 

strategiei  

Domenii specific locale: 

 Agricultură (specific zootehnie și prelucrarea produselor animaliere, 

pomicultură în microferme, gospodării familiale de subzistență); 

 Exploatarea și prelucrarea lemnului și a proudselor anexă ale 

pădurii; 
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 Exploatarea și procesarea resurselor minerale, a rocilor utile; 

 Meșteșugărit; 

 Comerț; 

 Turism rural – agro,  

 Transport  mărfuri și persoane ; 

Domenii noi de dezvoltare : 

 Meșteșugărit – Intreprinderi Culturale și Creative, Structuri de 

Economie Socială  

 Servicii profesionale suport – consultanță, asistență tehnică, formare 

antreprenorială; 

 Prelucrare resurse naturale (capacități mici și  mijlocii); 

 Turism de tranzit, EcoTurism, turism outdoor = afaceri verzi; 

 

II. Documente strategice  

relevante  
Propunere  acceptată/ modificată 

1. Planuri de urbanism sau de 

amenajare a teritoriului  

 PUG Dragomirești,  

 PATJ Maramureș (2008),  

 PATZ ?  

2. Planuri strategice de dezvoltare  

 Strategia de Dezvoltare Durabilă (locală) 2010 – 2015 

 Strategii de dezvoltare a localităților învecinate 

 Strategia de Dezvoltare GAL Valea Izei.  

3. Planuri / Studii sectoriale (care 

tratează domenii ale dezvoltării: 

economic, social, mediu)  

 Studii sectoriale: 

 Social: educație, sănătate, piața muncii, cultură, etc.  

 Resurse naturale Soluri: / Ape/ Păduri/ Arie Protejată/  

 Economie locală  

 Studiu privind elaborarea unei strategii şi unui plan de măsuri 

privind valorificarea superioară a potenţialului complex şi dezvoltării 

durabile a zonei Valea Baicului, oraş Dragomireşti, judeţul Maramureş 

 

1.4. Descrierea generală a localității 

 

1.4.1. Localizarea Orașului Dragomirești_aspecte administrative 

 

Orașul Dragomirești (în maghiară Dragomérfalva, în germană Dragomir) este situat în estul judeţului 

Maramureş, în depresiunea Maramureşului, la 101 km de municipiul Baia Mare, 45 km faţă de Sighetu-

Marmaţiei şi 35 km faţă de oraşele Borşa şi Vişeu. 

Localitatea Dragomireşti se întinde pe cursurile a două râuri care o străbat: Iza şi Baicu, mai exact, pe o 

distanţă de 5 km, pe drumul judeţean nr.186, care leagă municipiul Sighetu-Marmaţiei de oraşul Borşa. În 

partea estică se învecinează cu comuna Săliştea de Sus, în partea de nord-vest cu satul Bocicoel, în vest se 

află localităţile Bogdan - Voda şi Ieud, iar în partea cea mai de sud a hotarului, trece limita de judeţ dintre 

judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud.  
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Localizarea Orașului Dragomirești în Județul Maramureș 

 
Fiind una din localităţile mari de pe Valea Izei ca suprafață a intravilanului, cu o suprafaţă totală de 10.464 

ha şi cu o aşezare deosebit de frumoasă, Dragomireștiul a fost format întotdeauna dintr-o singură localitate, 

mult timp fiind şi centrul administrativ de plasă (Plasa Iza, formată din 13 comune rurale), având secretariat 

comunal, post de jandarmi, poştă, telegraf, judecătorie etc. 

1.4.2. Repere istorice 

 

Aceste meleaguri, bogate în păduri, cu terenuri favorabile practicării agriculturii și creșterii animalelor, au 

fost locuite din timpuri străvechi, localitatea existând mult înaintea primei atestări istorice. Chiar dacă 

documentele scrise lipsesc, există argumente de ordin arheologic, etnografic şi lingvistic care dovedesc 

vechimea și ocuparea acestor locuri. 

Bogăţia de resurse metalifere existenţa în localitate a permis dezvoltarea unei metalurgii ale cărei începuturi 

coincid cu epoca bronzului târziu. S-au descoperit diferite obiecte de bronz în mai multe localităţi ale 

Maramureşului, printre care şi Dragomireştiul. Depozitul de bronz de la Dragomireşti, păstrat în colecţia lui 

E. Andrassy din Valea lui Mihai a ajuns în anul 1950, la Muzeul Naţional din Budapesta. 

Orașul figurează cam de la anul 1300 sub numele de satul Dan, se mai numea satul “Între brazi”, “Între 

râuri”, iar mai târziu “Dragomireşti”. Trecutul acestei frumoase comune de pe Valea Izei, datează de pe 

vremea cnezatelor şi voievodatelor şi aparţine Voievodatului Dragoş Vodă în apropiata vecinătate cu Bogdan 

Vodă. 

Prima atestare documentară a localității apare în anul 1373 cu numele de „possesio Nyres” – locul numit 

Mestecanii, satul ”Dragomireşti” fiind atestat în 1405. 

Aici dacii liberi au constituit o lume fortificată de-a lungul graniţei, a cărei amintire o păstrează dealurile 

"Grâul Vărului", "Turnul", "Cetaţeaua" şi "La Straja". Aceste dealuri aveau menirea de a-i apăra pe localnici 

împotriva popoarelor migratoare care treceau pe aici. 

La sfârsitul sec. al XIV-lea, Voievodatul Maramureşului dispare, fiind înlocuit cu comitatul condus de un 

rege străin, iar cnezatele Ţării Maramureşului sunt împărţite în patru ieraşe, Dragomireştiul intrând în ieraşul 

de sus ce cuprindea Valea Izei şi Valea Vişeului. 

Răscoala iobagilor din anul 1703 din părţile de sus ale Tisei a intensificat luptele sociale pentru drepturi şi 

libertăţi. Astfel, 111 ″mireşteni″, haiduci de-ai lui Pintea, sprijină de asemenea luptele din timpul Răscoalei 

lui Francisc Rakoczy al II-lea. În urma înfrângerii, Dragomireştiul, la fel ca tot Maramureşul şi restul 

Transilvaniei, cade sub stăpânire habsburgică. 
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În anul 1717, tătarii au ars totul în calea lor, aducând localităţii numeroase pierderi omeneşti şi distrugeri 

materiale. Atunci a ars şi biserica, pe locul căreia s-a construit una nouă ce azi se găseşte la Muzeul Satului 

din Bucureşti. 

Anul 1848 a găsit la Dragomireşti o populaţie pregătită a se ridica la luptă pentru emanciparea naţională, 

sociala şi politică. În 1870 are loc reorganizarea administrativă, cele patru plase se transformă în zece plase 

administrative, Dragomireştiul fiind reşedinta Plasei Iza, la acea vreme funcţionând aici un secretariat  

comunal, un  post  de  jandarmi, un oficiu  poştal, un  telegraf şi o  judecătorie. 

Colonizarea evreilor si rutenilor a început încă din în secolul al XVIII-lea, pâna la începutul secolului XX, 

aceștia deținând majoritatea economiei localității. 

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, în Dragomireşti începe să patrundă capitalul 

strain pentru exploatarea bogățiilor subsolului si solului: Fabrica de ferestrău „Izvorul”, Compania de Petrol. 

Se înființează Cooperativa de laptărie Florica, Țibleșul, Asociația Drănicerilor, Societatea de Transporturi 

Unirea, Banca Populară Creștinul, Cooperativa de aprovizionare Românul. 

Comasarea forțată a terenurilor agricole a 478 familii prin înființarea Cooperativei Agricole de Producție în 

1962, a determinat schimbări profunde în comună, scazând numărul animalelor în gospodării, dar și în cadrul 

CAP.  

La mijlocul sec. XX, la Dragomireşti se remarcă o puternică rezistenţă anticomunistă, formându-se un grup 

din 38 de persoane, avându-l în frunte pe plugarul Ion Ilban. În anul 1949 grupul a fost descoperit de 

organele de securitate. Cum grupul nu a putut fi anihilat, pentru a se răzbuna, organele de represiune au 

tăbărât asupra comunei Dragomireşti arestând peste 150 de persoane din familiile şi rudele plugarilor. Cei 

mai mulţi dintre fugari au fost condamnaţi la ani mulţi şi grei de închisoare. 

Evenimentele din Decembrie 1989 au adus schimbări substanţiale în viaţa localităţii: în ianuarie 1990 ţăranii 

au desfiinţat C.A.P.-ul, intrând în posesia pământul; un mare număr din angajaţi, prin pensionare sau şomaj 

au revenit la gospodăriile lor; s-a reorganizat reţeaua comercială şi meşteşugărească pe prinicipiile pieței 

libere; au fost reactivate instituţiile judecătoreşti şi financiare, Dragomireştiul ajungând din nou un centru 

juridic, administrativ şi de sănătate al Văii Izei. 

Localitatea Dragomirești a dobândit statutul de oraș în anul 2004, fiind cel mai mic oraș din județul 

Maramureș.  

1.4.3. Repere geografice 

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, orașul Dragomirești se situează la 47°40′3″N latitudine 

Nordică, respective la 24°17′50″E longitudine Estică. Localitatea este așezată peste 5 nivele  geografice de la 

zona alpină la văile depresionare ale rîurilor Iza și Baicu care o străbat. 

1.4.4. Infrastructura (acces si utilitati) 

 Infrastructura de acces  

Drumuri publice: Există o cale de acces de interes județean – DJ. 186 (4,17 km prin localitate) care asigura 

legătura cu localitățile de pe Valea Izei, îndeplinind un rol important în circulația actuală a județului si a 
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zonelor de influență intercomunală, totodată, asigurând legatura între DN 18 la Vadu Izei și DN 17C la 

Săcel. Drumul este asfaltat, dar necesită reparații. 

- Rețeaua locală secundară de drumuri este format din: 

- Drumurile secundare în intravilanul existent (11 km) 

- Căi rutiere de acces la terenurile agricole și silvice (55 km) – drumuri din pământ 

- Drum feorestier Baicu (18.9 km).  

Căi feroviare: Cea mai apropiată linie/stație de cale ferată se află la 5 km în localitatea Săliștea de Sus, gară 

care face legătura directă cu Sighetul Marmației – Ucraina (prin Câmpulung la Tisa) și București. 

Circulația aeriană: Cel mai apropiat aeroport – Baia Mare la 105 km. 

Transporturi mărfuri și persoane: Rutele de transport persoane care includ și orașul Dragomirești fac 

legătura între Sighetul Marmației și Cluj-Napoca sau leagă Municipiul Baia Mare, capitala administrativă de 

nordul și estul judeșului Maramureș (în special cu zona Borșa Moisei). În oraș nu sunt înregistrate firme 

autorizate de transport mărfuri și persoane. 

 Infrastructură tehnico-edilitară 

Sursele de apă: În prezent, orașul Dragomirești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă 

realizat pe baza proiectului nr. 145 / 2004 elaborat de SC „POPCO” SRL Baia Mare, în anul 2005. Acest 

sistem deservește circa 80 % din totalul populației. În prezent, sursa de apă o constituie izvoarele 

descendente captate: Magura 1 și 2, Ciuroi - amplasate pe afluentul Baicului - Măgura. Resursele de apă nu 

sunt poluate de industrie. 

Canalizare: Există un proiect aflat în desfășurare care presupune 16,5 km de rețea. 

Stația de epurare: Este funcțională, dar se așteaptă finalizarea rețelei de canalizare. 

Gaze naturale: Nu există în localitate. Principala sursă de încălzire a locuințelor este lemnul. 

Rețeaua de furnizare a energiei: Orașul este conectat la Sistemul Național de furnizare a energiei electrice. 

Există un proiect de realizare a 2 microhidrocentrale pe râul Baicu.  

 Managementul deșeurilor 

Deșeuri menajere: Primăria Dragomirești asigură colectarea, transportul și depozitarea deșeurile 

săptămânal, în spațiul de depozitare cu caracter provizoriu – situat pe malul Râului Baicu, la distanța 

reglementară de zona densă de locuințe. 

Deșeuri industriale: Rumegușul rezultat din prelucrarea lemnului se utilizează ca și combustibil pentru 2 

uscătoare de lemn care funcționează în localitate, iar o parte este utilizat pentru fertilizarea terenurilor 

neproductive. 

Borhotul rezultat din prepararea horincii (băutură tradițională) este utilizat ca și îngrășământ pentru terenurile 

agricole, sau poate constitui hrană pentru animale. 

 

1.4.5. Aspecte demografice 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Dragomirești se ridică la 3.213 locuitori, 

existând 1372 locuințe, 1125 gospodării. Populația este în creștere față de recensământul anterior din 2002, 

când se înregistraseră 3.191 de locuitori. În graficele de mai jos putem observa componența etnică și 

confesională a orașului Dragomirești. 
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(Sursa: recensământ 2011). 

1.4.6. Sisteme de comunicare si informare 

Serviciile de comunicare: Includ telefonia fixă digitală (sunt aproximativ 450  de  abonaţi  la serviciile  de  

telefonie  şi  internet - Romtelecom), rețele de telefonie mobilă (principalele  reţele  de  telefonie mobile 

acoperă cu semnal localitatea), o rețea de cablu TV. 

1.4.7. Aspecte socio – culturale 

Oamenii din orașul Dragomirești se ghidează, în general, după principiile promovate de către biserică: 

respect, înțelegere, muncă.  

Cultura populară și valorile ei spirituale și materiale, reprezintă un domeniu prioritar pentru localitatea 

Dragomirești care încearcă să le aducă în actualitate, în special ca instrument educațional pentru tinerii care 

trebuie să cunoască și să nu uite această bogăție a comunității. În acest sens, la Dragomireşti s-a deschis în 

anul 2001 Muzeul Ţărăncii Române din Maramureş.  

Cultura este promovată și prin organizarea la nivelul localităţii Dragomireşti, a festivalului pentru copii şi 

tineret "Câte flori pe Iza-n sus" care se desfăşoară în primăvara fiecărui an, iar în preajma sărbătorilor de 

iarnă se organizează un concert de colinde, evenimente cu o importanță deosebită pentru păstrarea tradițiilor 

și a portului popular. 

Biblioteca comunală pune la îndemâna publicului larg peste 8.000 volume de cărţi, existând peste 500 cititori 

pe an, în mare număr adulţi, deoarece elevii în marea lor majoritate se îndreaptă către biblioteca şcolară din 

incinta şcolii. 

Localitatea Dragomireşti se poate mândri cu existenţa unui învăţământ de îndelungată tradiţie, datând din 

prima jumătate a sec.al XVIII-lea. In prezent, elevii urmeză Scoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din 

Dragomirești. 

De curând, orașul dispune de un centru medico-social cu o capacitate de 20 paturi în care se furnizează 

evaluări și tratamente de medicină  general, defamilie, dar în care sunt oferite și servicii integrate de îngrijire 

și tratament persoanelor aflate în situații  sociale de risc, în special persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici, 

etc. 

 

97,38

2,14 0,46

Componența etnică a orașului 
Dragomirești

Români

Necunoscută

Altă etnie

92,71

4,79 2,71 0,31

Componența confesională a orașului 
Dragomirești

Ortodocși

Greco-catolici

Necunoscută
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1.4.8. Repere economice 

 
Agricultura: Conform Recensământului General Agricol din 2010, suprafața agricolă utilizată este de 

2789,18 ha dintre care 420,18 ha teren arabil, 44 ha teren grădini familiale, 2301,46 ha pășuni și fânețe, 

23,54 ha culture permanente. Cele mai importante culturi sunt: de cartofi (242,91 ha), porumb (60,39 ha), 

ovăz (5,56 ha). Plantațiile pomicole acoperă 16,64 ha, iar legumele în câmp ocupă 4.36 ha, puține culture de 

legume fiind situate în grădini pentru comercializare. Nu există nicio exploatație agricolă care să prevadă 

instalații pentru irigat. Majoritatea exploatațiilor agricole sunt fără personalitate juridică, 70% din numărul 

total de persoane care lucrează în agricultură rezervă acestei activități până la 25 % din timpul lor și doar 5,1 

% lucrează peste 50% din timp, semn că agricultura nu este o ramură foarte exploatată. Creșterea animalelor 

presupune creșterea porcinelor, bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, cabalinelor, familiilor de albine. 

Silvicultură: Suprafața locală împădurită ocupă 6.207 ha (62% din suprafața UAT Dragomirești). 85% din 

suprafața împădurită (53% din suprafața UAT Dragomirești)  este administrată și exploatată de către Regia 

Națională a Pădurilor RomSilva prin Ocolul Silvic Dragomirești. 

Industrie: 11 unități diverse de prelucrare lemn (primară / superioara); 3 unități de fabricare a pâinii; 2 mori; 

2 unități de lucru în construcție.  

Comerț: în oraș funcționează 21 de magazine care se ocupă cu comerț cu amănuntul și 2 magazine mai mari 

care fac desfacere engross. 

1.4.9. Elemente de patrimoniu cultural și natural  - Repere turistice 

 Obiective de patrimoniu cultural 

Biserica din lemn, Mănăstirea cu Hramul "Sf. Ilie"- Mănăstire de călugări, situată  la  ieşirea  din 

localitatea  Dragomireşti  pe  drumul  principal  spre  Săliştea.  Ea  datează  din sec. al XVII-lea, fiind 

distrusă prima dată in anul 1875 iar ulterior a fost mistuită de foc in anul 1949. În cenușa incendiului din 

1949 a fost găsită o icoană de lemn din secolul XVII a Maicii Domnului cu Pruncul, considerată făcătoare de 

minuni.  

Biserica din lemn din Dragomirești - construită în 1722 și aflată în prezent la Muzeul Național al Satului 

„Dimitrie Gusti” din București. Biserica este edificată din cununi de bârne, din lemn de brad, în conformitate 

cu specificul arhitecturii maramureșene. Din punct de vedere artistic, se remarcă elementele decorative ale 

pridvorului deschis pe stâlpi ciopliți și uniți prin elegante arcade la partea superioară și o balustradă traforată, 

la partea inferioară. Un alt element decorativ al construcției este acoperișul bisericii, cu pante repezi și ape 

rupte. Turnul clopotniță, cu silueta sa sveltă și coiful ce acoperă foișorul, este un accent care prin proporții 

echilibrează întregul edificiu. 

Muzeul ţărăncii române - Primul muzeu din ţară dedicat în exclusivitate femeii. Aici se pot observa toate 

ocupaţiile ţărăncii de la naştere şi până la trecerea în lumea cealaltă. Farmecul ineditului muzeu este unul 

tipic locului, atât prin originalitatea construcţiei şi exponatelor dar mai ales prin autenticitatea ghidului care 

este tot o femeie, ţărancă din partea locului. Casa în care se află acest muzeu a fost construită în anii 1720-

1721, din lemn de molid rotund fiind cea mai veche construcţie din lemn de pe întreaga Vale a Izei. Muzeul 

s-a infiintat din dorința de a aduce un omagiu femeii ca mama, bunică, soție, soră sau prietenă pentru rolul 

important pe care l-a avut și îl are în dezvoltarea vieții umane. Țăranca maramureșeană este cea care a păstrat 

peste veacuri credința creștina, datinile și obiceiurile tradiționale, portul popular. 
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Meșteșuguri populare practicate și azi dar deun numărtot mai mic de locuitori ai orașului.  

Agroturism, în prezent există  5  structuri  agroturistice, care totalizează 25 de locuri de cazare.   

 Obiective de patrimoniu natural 

Masivul Țibles - are o creastă cu 3 vârfuri de peste 1800 m; de la nord spre sud, sunt înșirate: Arcerul, 

vârful cel mai spectaculos, cu stânci negre, ascutițe; Țibleșul și Branul. Structura geologică: munți 

subvulcanici în care rocile intruzive au iesit la suprafață ca urmare a fenomenului de eroziune. Aspect 

morfologic: vârfuri ascuțite și izolate. Roci tipice pentru Muntii Țibleșului: - „fagurele de Țibleș”: andezit cu 

feldspati mari, centimetrici; prin alterare, feldspatii sunt îndepartati, în locul acestora rămânând gauri; - 

„pirita de Țibles”: minereu de tip floare de mină cu cele mai mari cuburi din România (care le depășesc pe 

cele de la Rodna Veche si de la Buciumi – Apuseni, considerate anterior cele mai mari din țară); 

- Aria naturală Acer-Țibleș Bran - reprezintă o zonă muntoasă (în Munții Țibleș, între Vârful 

Arcer - 1.829 m și Vârful Bran - 1.840 m), de importanță geologică, floristică și peisagistică, 

acoperită cu păduri de rășinoase și pajiști. Aria protejată de interes național corespunde 

categoriei a IV-a (rezervație naturală, tip mixt), fiind situată pe teritoriul administrativ al 

orașului Dragomirești și al comunelor Groșii Țibleșului și Suciu de Sus. 

- Situl Natura 2000 ROSCI0264 Valea Izei si Dealul Solovan - cuprinde toată suprafața situată 

pe partea stânga a cursului Izei – din cadrul UAT Dragomiresti (95%). În această suprafață se 

încadrează majoritatea zonei construite a localității. 
 

Băile cu apă sulfuroasă - Băile sulfuroase sunt folosite la tratarea unor afecțiuni reumatismale, boli de piele 

sau la ameliorarea unor tulburari circulatorii periferice. La acest capitol sunt necesare investiții în 

modernizarea clădirilor și infrastructurii.  

Vânătoarea în pădurile de pe masivul Ţibleş şi din bazinul Baicu și pescuitul pe râurile Iza și Baicu. 

Meșteșuguri populare practicate și azi dar deun numărtot mai mic de locuitori ai orașului.  

Agroturism, în prezent există  5  structuri  agroturistice, care totalizează 25 de locuri de cazare.  
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2. Capitol_Analiza resurselor locale (situația existentă) 
 

Acest capitol descrie cantitativ (mărimi, date colectate din diverse surse de  informații publice: administrația 

publică locală, autorități sectoriale, direcția județeană de statistică, etc) și calitativ (rezultate ale evaluărilor 

datelor cantitative în cadrul focus grupului cu experții contractului de furnizare de servicii și a atelierului de 

planificare cu factorii interesați locali din 13.06.2015 din Dragomirești) resursele localității: naturale, fizice, 

umane, sociale și financiare. Identificarea și evaluarea lor ne va permite să definim pe de o parte avantajele 

competitive (punctele tari) ale orașului din perspectiva dezvoltării ulterioare, pe de altă parte problemele 

(punctele slabe, dezavantajele) cu care se confruntă orașul, piedici în calea unei dezvoltări așteptate de către 

cetățenii lui.   

Pe baza acestor date colectate, la finalul descrierii fiecărui tip de resursă, a fost descrisă analiza mediului 

intern al domeniului analizat, componentă a analizei strategice de ansamblu (cunoscută ca analiza SWOT). 

Acest mediu intern (propriu orașului Dragomirești, care depinde – poate fi modificat, afectat de deciziile și 

activitățile membrilor comunității locale) este decsris prin punctele tari (”Strenghts” în engleză) și punctele 

slabe (”Weaknesses”) identificate.   

Analiza SWOT, este completată cu analiza mediului extern în care sunt prezentate oportunitățile (”O”) și 

pericolele (”T”) identificate,  provenite din mediul extern (din afara domeniului analizat - localitatea) care 

pot afecta (pozitiv sau negativ) procesul de dezvoltare locală. 

2.1. Resursele naturale 

In cele ce urmează sunt descrise resursele naturale ale localității Dragomirești, condițiile primare ale apariției 

și dezvoltării localității în vatra ei strămoșească. Parcurgerea informațiilor fiind un prilej de analiză și 

identificare a elementelor care pot constitui o bază a regenerării durabile a orașului. 

2.1.1. Repere geografice și geologice 

 

Localitatea Dragomirești (în maghiară ”Dragomérfalva”, în germană ”Dragomir”), aflată la poalele munților 

Țibleș, este situată în estul judeţului Maramureş, în depresiunea Maramureşului, la 101 km Est de municipiul 

Baia Mare, 45 km Est faţă de Sighetu-Marmaţiei şi 35 km Vest și Sud faţă de oraşele Borşa, respectiv Vişeu 

de Jos. Localitatea se întinde pe cursurile a două râuri care o străbat: Iza (râu istoric, unul din simbolurile 

Maramureșului) care străbate localitatea de  le  Est la Vest şi afluentul acestuia, râul Baicu care străbate 

localitatea de la Sud la Nord. 

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, orașul se situează la 47°40′3″ latitudine Nordică,  respectiv 

la 24°17′50″ longitudine Estică. 

  Relieful 

Unitățile morfostructurale prezente de la sud-vest spre nord-est, de la culmile munților Țibleș spre Valea Izei 

sunt: 

Carpații Maramureșului și Bucovinei fac parte din Grupa Nordică a Carpaților Orientali. Aceștia ocupă 

întreaga suprafață a localității. Pe teritoriul orașului se întinde grupa Munților Țibleș situați în extremitatea 

sud-estică a județului Maramureș la limita de contact cu județul Bistrița-Năsăud, la o altitudine cuprinsă între 
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1400 și 1840 m, atinsă în Vârful Bran (Țibleș). Ocupa 8039 ha – cca 80 % din suprafata teritoriului orașului 

Dragomirești. 

Depresiunea Maramureșului este o depresiune din Grupa Nordică a Carpaților Orientali, străbătută de 

râurile Vișeu, Iza și Mara, cu înălțimi medii de 800 de metri. Are un relief ce coboară în trepte către văile 

râurilor care o străbat. În UAT, se întinde pe o suprafață de 2070 ha. Din Depresiunea Maramureșului fac 

parte: 

Piemonturile Maramureșului: pe teritoriul localității fiind situate o mica porțiune din Piemontul Botizei, la 

vest deValea Baicului și o parte mai mare din Glacisul Săcelului – la est de V. Baicului.  

Culoarul Izei: ocupa 843 ha din localitatea Dragomiresti. Râul Iza parcurge o lungime de 4 km în cadrul 

UAT Dragomirești, cu sensul de curgere pe directia SE – NV și are ca afluent principal râul Baicu în 

lungime de cca 11 km (19 km cu afluenții de pe cursul superior) – cu caracter local. Cele două ape 

curgatoare au contribuit la așezarea geografică a localității între cursurile acestora. 

Dealurile Maramureșului sau Culmea Vișeului: prezentă pe o suprafata de 453 ha, este situata pe partea 

dreaptă a Izei. 

  Clima 

Climatologic, zona este caracterizează de o climă continental moderată cu influențe montane, precipitații 

abundente, cu veri scurte, ierni lungi, toamne târzii. 

Regimul termic:  Temperatura medie anuală: 9,5 grade C 

Temperatura medie luna ianuarie: 2,5 grade C 

Temperatura medie luna iulie: 20,5 grade C 

Temperatura minimă absolută: - 29,0 grade C 

Temperatura maximă absolută: 39,2 grade C. 

Umezeala relativă:  iarna: 35 – 40% 

primăvara: 10 – 15% 

vara: 5 – 10% 

toamna: 10 – 20%. 

Nebulozitatea:  număr mediu anual de zile senine: 120 – 130 

număr mediu anual de zile acoperite: 120 – 140. 

Regimul pluviometric   este caracterizat cu următoarele precipitații: 

media anuală: 600 – 700 mm 

medii lunare:  iarna: 30 – 40 mm 

primavara: 50 – 70 mm 

vara: 80 – 100 mm 

toamna: 50 – 60 mm 

număr mediu anual de zile cu ninsoare: 20 – 25 

număr mediu anual de zile cu strat de zăpadă: 40 – 60. 

Regimul eolian - direcția predominantă a vânturilor este V și N-E, frecvența pe anotimpuri este:  

iarna: N-E;  

primăvara: V; N-V 

vara: V; N-V 

toamna: V; N-V. 
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  Hidrografia 

UAT1 Dragomirești deține un  bazin hidrogarafic mai mic decât media pe tara: între 50 -100% din resursa 

medie. 

Apele curgătoare principale:  

- Râul Iza – cu caracter județean, cu o lungime de 4 km în cadrul UAT Dragomirești, cu sensul de 

curgere pe direcția SE – NV ; 

- Râul  Baicu - afluentul principal al Izei, în lungime de cca 11 km (19 km cu afluenții de pe cursul 

superior) – cu caracter local; 

au contribuit la conformația localității – formată între cursurile acestora. 

 
În orașul Dragomirești, cursul râurilor Iza și Baicu sunt sinuoase. Albia minoră a Izei are o lățime medie de 

cca 30 – 45 m, este curată și prezintă condiții normale de curgere; patul albiei este constituit din balast și 

pietriș mare de râu. Albia majoră are o lățime de cca 300-800 m; limitele acesteia nu sunt proeminente. 

Albia minoră a Baicului are o lățime de cca 20 – 40 m, este curată, având patul albiei constituit din balast și 

pietriș mare de râu. Albia majoră are o lățime de cca 200 – 500 m. 

Regimul hidrologic al râurilor Iza și Baicu, este de tip carpatic vestic, caracterizat prin ape abundente 

primăvara (cca 40 % din volumul anual), cu creștere pâna la 50 %  din volumul curgerii anuale – în perioada 

de iarnă și viituri în timpul verii. Debitele minime se înregistrează toamna. 

Afluenți ai Izei – pe teritoriul orașului Dragomirești: 

- 4 afluenți de dreapta, de cca 0.8 – 2.0 km lungime: Bradului, Lacurile, fara nume; 

- 3 afluenți de stânga, de cca 1 – 3.5 km: Furului, Călmineasa, fara nume; Baicu (de stânga) de 11 km 

lungime; 

 

Afluenți principali ai Baicului: 

- Idișor, Călimanu și Poienilor; 

- o rețea de 17 afluenți care adună apele de pe versantul sud-estic al Munților Țiblesului pe o distanță de 8 

km a limitei orașului (în extremitatea sa sud-vestică, de-a lungul culmilor de 1839 - 1400 m altitudine). 

Pe teritoriul orașului Dragomirești, nu sunt oglinzi de apă (bălți amenajate, lacuri). 

  Geologia 

Din punct de vedere geologic, caracteristicile geotehnice urmăresc structura unităților morfostructurale: 

Muntii Țiblesului : sunt constituiți din roci sedimentare paleogene și mioceen străpunse în partea centrală a 

unității de roci eruptive (lave) scoase la zi de eroziune – prin înlăturarea formațiunilor sedimentare. 

Piemontul Botizei: un ansamblu de culmi deluroase despărțite de văi - sculptate în formațiuni miocene și 

pannoniene. Piemontul Săcelului: glacis de eroziune – ca o fâșie îngustă continuă sub o linie de falie. 

Culoarul Izei : s-a adâncit la marginea piemontului deluros al Maramureșului de sub Munti vulcanici. 

Constituția geologică cu prezența formațiunilor pannoniene a fost mai favorabilă pentru formarea 

depresiunilor. Lărgirea de la Dragomirești a favorizat formarea actualului oras. 

                                                   

1 UAT – Unitate Administrativ Teritorială 
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Culmea Vișeului: alcatuită din fliș paleogen. Este fragmentată sub influența gradului de înaintare a 

eroziunii; pe teritoriul comunei se întinde subunitatea Culmea Bocicoelului – o culme îngustă de 5-6 km și 

atacată lateral de eroziune. Fragmentarea este accentuată, gradul de accesibilitate este ridicat, ceea ce 

favorizează gradul de antropizare a mediului. 

Geomorfologic, localitatea este așezată pe platoul terasei râului Iza. 

Caracteristicile terenului conform studiului geotehnic, sunt următoarele: 

− 0,00 ÷ 0,80 m - argilă galbenă nisipoasă; 

− 0,80 ÷ 2,20 m – formațiune de terasă: bolovăniș-pietriș cu intersecțiuni umplute cu nisip; 

 

Nivelul apelor freatice este variabil, fiind influențat de nivelul apei din râu. 

Adâncimea de înghet conform STAS 6054-1977 „Teren de fundare – Adâncimi maxime de îngheț” este de 

1,00 m față de cota terenului natural. 

Potențialul seismic al zonei: Conform prevederilor STAS 11.100/1-1993, orașul se situează în zona de 

macroseismicitate gradul „6”, asta înseamnă un efect puternic ce poate provoca distrugeri în zone populate 

pe o rază de până la circa 160 km, cu o frecvență de producere o dată la 120 ani.  

2.1.2. Resurse minerale și exploatarea acestora 

 

Resursele naturale ale solului și subsolului orașului Dragomirești sunt: 

Resurse 

hidrominerale: 

- izvoare minerale în zonele: Valea Slatinii, La Ocna, La Păcura, Ruginoasa. 

În Bazinetul Izei: - nisipuri cenușii gălbui cu stratificații de marne și nisip fin. 

În subsolul muntelui 

Țibleș: 

- zăcăminte de minereuri neferoase și sulfuri polimetalice (7 guri de mină și 7 

halde de steril în conservare); 

- izvoare cu ape sărate (2) și sufuroase (3) cu calități curative. 

Resurse exploatate în 

perioade anterioare: 

 

- cărbune (brun) – la Cărbunari; 

- caolin – în zona Lutul Oalelor;  

- sare care se găsește la adâncimi mici - la Ocna, Fântâna; 

- cantități reduse de țiței (2 sonde) – exploatat în perioade anterioare;  

- andezit – material de construcții. 
Tabel: Resurse naturale ale solului și subsolului (sursa info: Plan Urbanistic General al orașului Dragomirești, 2006-2008) 

În prezent, resursele minerale locale valorificate economic sunt extragerea materialului de construcții: 

sedimentar din albia râurilor și andezit în carieră. 

2.1.3. Solul - Structura și utilizarea terenurilor 

 

Suprafața totală inclusă în limita administrativ teritorială a orașului Dragomirești este de 10109 ha. Structura 

de folosință a terenurilor agricole din anul 2013 o prezentăm în tabelul următor : 

Stuctura terenurilor Ha 

Total fond funciar  10109 

Suprafața fondului funciar - proprietate privată  4746 

Suprafața agricolă - total  3774 

Suprafața agricolă - proprietate privată  3735 
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Suprafața arabilă  640 

Suprafața arabilă - proprietate privată  638 

Pășuni  512 

Pășuni - proprietate privată  512 

Fânețe  2608 

Fânețe - proprietate privată  2571 

Livezi și pepiniere pomicole  14 

Livezi și pepiniere pomicole - proprietate privată  14 

Terenuri neagricole - total  6335 

Terenuri neagricole - proprietate privată  1011 

Păduri și altă vegetație forestieră  6227 

Păduri și altă vegetație forestieră - proprietate 

privată  
905 

Suprafață - Ocupată cu construcții  90 

Suprafață - Ocupată cu construcții - proprietate 

privată  
88 

Terenuri degradate și neproductive  18 

Terenuri degradate și neproductive - proprietate 

privată  
18 

Tabel : Structura de folosință a terenurilor agricole din anul 2013 (sursa info : DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

 Terenurile agricole 

Datorită așezării geografice, la poalele munților Țibleș, în mod tradițional, în zonă se practică agricultură 

(sub)montană bazată în special pe creșterea animalelor.  

Terenurile agricole, în suprafața totală de 3774 ha, reprezintă 37,33% din suprafața totală a fondului funciar. 

Structura terenurilor pe categorii de folosință s-a schimbat foarte puțin în ultimii ani, așa cum arată datele 

prezentate mai jos:  

 

Suprafața agricolă - total - ha 

2002 2012 2013 

Ha % Ha % Ha % 

3788 100 3774 100 3774 100 

Din care: 

a) Suprafața arabilă - ha 
639 16,87% 640 16,96% 640 16,96% 

b) Pășuni - ha 512 13,51% 512 13,57% 512 13,57% 

c) Fânețe - ha 2637 69,62% 2608 69,10% 2608 69,10% 

d) Livezi și pepiniere pomicole - ha - - 14 0,37% 14 0,37% 
Tabel : Structura terenurilor pe categorii de folosință din anii 2001, 2012, 2013 (sursa info: DJS MM / Fișa localității – Oraș 

Dragomirești) 

 Terenuri silvice 

La nivelul anului 2007 (31.12), fondul forestier al judeţului Maramureş ocupa o suprafaţă de 265.499 ha, 

reprezentând 42,11% din suprafaţa teritoriului administrativ, valoare care plasează Maramureşul pe locul 

şapte la nivel naţional. 
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În ceea ce privește orașul Dragomirești, în anul 2008, suprafața fondului forestier reprezenta 60% din 

suprafața totală a U.A.T.-ului, după cum urmează: 

U.A.T. 

Suprafaţa 

totală U.A.T. 

(ha) 

Suprafaţa 

fondului 

forestier (ha) 

% forestier  

total 

Dragomireşti 10.109 6227 62,00 

Maramureș 630.436 289.179 45,87 
Tabel : Repartiția fondului forestier la nivelul orașului Dragomirești și la nivelul județului Maramureș 

(sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

 
Orașul Dragomirești se încadrează cu o pondere de peste 60%  a suprafeţelor forestiere în cadrul teritoriului 

administrativ alături de alte 14 UAT-uri: Băiuţ, Vişeu de Sus, Baia Mare, Tăuţii Măgherăuş, Groşii 

Ţibleşului, Cicârlău, Poienile de sub Munte, Remeţi, Bistra, Botiza, Repedea, Borşa, Rona de Sus, Cavnic. 

Frecvenţa și mărimea suprafețelor fondului forestier este direct influențată de unităţile majore de relief, 

caracteristicile oropedoclimatice (morfologice şi morfometrice – fragmentare, expoziţie, pantă, cantitate de 

precipitaţii, tipul de sol etc.) coroborate cu nivelul presiunii antropice. Zona montană grupează cea mai 

extinsă suprafaţă forestieră la nivelul judeţului (83914 ha), urmată de zona de deal (58356 ha) şi cea de 

câmpie (12454 ha).  Caracteristicile fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Dragomirești sunt: 

Localizarea geografică 

a fondului forestier: 

Bazinul Văii Iza, pe versanții Munților Țibleș, Munților Lăpușului și Munților 

Rodnei, precum și în Depresiunea Maramureșului și Valea Izei.   

Altitudine: Limitele cuprinse între 360 și 1859 m (Vf. Țibleș), media fiind de 900-1200 m. 

Suprafața ocolului 

silvic: 

14.327,4 ha din care: 

- fond forestier proprietatea statului: 6.635,3 ha; 

- fond forestier în administrare: 7.276,1 ha și în pază: 416 ha. 

UAT cuprinse în O.S.: Dragomireşti, Săcel, Săliştea de Sus, Ieud, Botiza, Poienile Izei, Rozavlea, Botiza  

Organizarea: 
Suprafața este arondată în trei districte cu un număr total de 17 cantoane și două 

fonduri de vânătoare: FV 15 Baicu – Ieud si FV 16 Botiza. 

Principalele 

caracteristici 

structurale: 

Compoziția (%): 58% FA, 27% MO, 3% GO, 3% BR, 2% SAC, 2% PAM, 1% SC, 

1% DR, 1% DT, 2% DM. 

Clasa de producție medie: 3 

Consistența medie: 0.72. 

(sursa info: http://www.marasilva.ro/sub_drag.php , PATJ Maramureș, 2008) 

 
Pădurile din zona Dragomirești se încadrează în clasa medie a 3-a de producție pe o scară de la 1 la 5, cea 

mai buna clasă de producție fiind clasa 1. 

 Biodiversitate - Faună și Floră 

Diversitatea biologică existentă pe teritoriul orașului Dragomirești este prezentată în tabelele următoare: 

Flora specifică zonei: 

Etajul alpin: Sfundău, 

Turcusescu, Piciorul Calului, 

Țibles 

Arbuști (salcia pitică), vegetație ierboasă bogată pe pășunile și pajiștile 

alpine, flori de munte (clopoțelul, piciorul cocoșului, garofița) 

Etajul subalpin: jneapăn, arin de munte, afin, merișor 

Conifere: molid, amestec de molid, brad, fag 

Sub conifere: paltin, stejar, cireș, carpen, tei, frasin, ulm, feriga 
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Foioase: 
fag, paltin, plop, mesteacăn, ulm, gorun, soc, dud; tisa; pe partea dreaptă a 

Izei (Pe fața Dealului, În Deal, Dupa Deal, Su Peșteră) 

Lunca: pe Valea Izei și pe 

cursul inferior al Baicului: 

alun, porumbar, măcieș, soc, calin, terenuri agricole; ghiocel, lușcuța, 

brândușa 

De-a lungul apelor de munte: 
arin alb, plop, brusture, brândușa, salcie albă, răchita roșie, păducel, 

hamei 

În zonele de deal: 
Pașuni și fânețe, urzică, măcriș, plante medicinale; livezi cu pruni, meri, 

peri, nuci, coacăz, agriș 

Plante cultivate pe supafețe mai 

reduse: 

pe lunci, pe dealuri însorite: porumb, grâu, orz, orzoaică, ovăz, hrișcă, 

fasole, secară, cartofi, dovleac, sfeclă, floarea soarelui, cânepă 

în gradinile din gospodării: fasole, ceapă, usturoi, castraveți, varză, napi și 

în cantități foarte reduse legume ca: morcov, pătrunjel, roșii, ardei 

Plante ornamentale din fața 

casei/ grădini: 

Tuia, buxus, liliac, iasomie, specie de crin alb – medicinal, busuioc, 

maghiran, trandafir, ochiul boului, stânjenel, bujori, gălbenele, 

crizanteme, mentă, garoafe. 

Tabel: Flora specifică zonei Dragomirești (sursa info: Plan Urbanistic General al orașului Dragomirești, 2006-2008) 

Fauna specifică zonei: 

Animale sălbatice:  

în păduri: ursul brun, cerbul, porcul mistreț, lupul, veverița, căpriorul, râsul, vulpea 

în zăvoaie: jder, bursuc, vulpe, iepure 

Reptile: vipera comună, șopârla de munte, șarpele de casă, salamandra 

ihtiofauna: păstrăv, clean dungat, mreană, babete 

avifauna: 
Pițigoi, uliu, sarcă, cioară, ciocănitoare, porumbel, bufnița, cucuvea, 

huhurez, rândunică, barza (rara), fluturi 

Animale domestice: vaci, boi, oi, măgari (rari), porci, păsari de curte, curcan (mai rar). 

Tabel: Fauna specifică zonei Dragomirești (sursa info: Plan Urbanistic General al orașului Dragomirești, 2006-2008) 

Această biodiversitate este protejată și conservată în două arii protejate reprezentative la nivelul județului 

Maramureș: 

Rezervația Arcer - Țibleș - Bran (UAT Groșii Țibleșului și Dragomirești) - este o rezervație naturală 

(categoria a IV-a UICN) de interes geologic, faunistic, floristic și peisagistic, aflată în zona vârfurilor Arcer, 

Țibles, Bran, în suprafață de 150 ha. Masivul Țibleș are o creastă cu 3 vârfuri de peste 1800 m; de la nord 

spre sud, sunt înșirate: Acerul, vârful cel mai spectaculos, cu stânci negre, ascuțite; Țibleșul – un vârf pleșuv 

pe care se află piatra de bornă, și Branul. 

Structura geologică: fac parte din categoria munților subvulcanici în care rocile intruzive au ieșit la suprafață 

ca urmare a fenomenului de eroziune. Aspect morfologic: vârfuri ascuțite și izolate. Roci tipice pentru 

Munții Țibleșului: 

- „fagurele de Țibles”: andezit cu feldspați mari, centimetrici; prin alterare, feldspații sunt îndepărtați, în 

locul acestora rămânând găuri; 

- „pirita de Țibles”: minereu de tip floare de mină cu cele mai mari cuburi din România (care le depășesc pe 

cele de la Rodna Veche și de la Buciumi – Apuseni, considerate anterior cele mai mari din țară); 

Fauna: ursul și cerbul sunt cele mai reprezentative specii ale faunei montane. În zona rezervației se află unul 

dintre culoarele ecologice, de migrație a carnivorelor mari dintre Munții Țibleș și Munții Rodnei. 

Flora: Principalele specii de plante care se găsesc în această zonă sunt: clopoţei de munte - Campanula 

alpina var. ciblesii, bulbuci de munte - Trollius europaeus, scai - Carduus kerneri var. rodnensis. 

Plantele ocrotite din zona Munților Țibleș sunt: Trollius Europaeus (bulbuc) ; Rhododentron Kotschivi 

(Smârdarul). 
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Administrare: Aria protejată se află în custodia Direcţiei Silvice Maramureş. 

Aceasta are în custodie și : Turbăria “Tăul Muced” – 0,2 ha, u.a. 48 din U.P. I Săcel. Pitorescul acestui 

tinov îl constituie două pâlcuri de pin montan (Pinus migo) prezente pe malul apei. 

Plante reprezentative: Scheuchzeria palustris, Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Vaccinium 

myrtillus, Drosera rotundifolia (plantă carnivoră), Listera cordata, Homogyne alpina, Carex goodenowil, 

Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Bazzania trilobata, Sphagnum robustum, 

S. amblyphyllum, S. magellanicum, S. acutifolium, S. cuspidatum etc. 

Aria protejată nu are un plan de management aprobat.  

  

Situl Natura 2000 ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan – cuprinde 95% din suprafața orașului 

Dragomirești, mai exact toată suprafața situată pe partea stângă a cursului Izei. În această suprafață se 

încadrează majoritatea zonei construite a localității care este situată în culoarul Izei și zona piemontană și 

montană a Munților Țibleș. Situl cuprinde atât terenuri proprietate privată cât și terenuri proprietate publică.  

Situl include rezervaţia naturală Arcer Țibleş Bran, Peştera şi Izvorul Albastru al Izei, precum şi rezervaţia 

Dealul Solovan. 

Un punct forte care a stat la baza documentației care a servit la declararea sitului, este faptul că pe tot 

cuprinsul Văii Izei au fost identificate habitate mai rar întâlnite în Maramureș, cu specii de plante și animale 

cu interes științific important, specii periclitate puse sub ocrotire prin diferite convenții, tratate și legi 

naționale și internaționale. Stațiunile cu habitate deosebite se întâlnesc în următoarele cinci puncte izolate: 

Tinovul “Taul Muced “ (com. Sacel), Defileul Izei superioare (com. Sacel), Mlaștina “Dumbrava “ (oraș 

Dragomirești), Mlaștina “Iezerul “ (com. Ieud), Cursul mijlociu al Izei (com. Oncesti). 

Mlaștina ”Dumbrava” se află în nord-vestul orașului Dragomirești și are scopul de a proteja zona umedă și 

ecosistemul specific acesteia. Aria protejată se întinde pe o suprafață de 4 ha.    

Valea Izei se prezintă ca un remarcabil culoar tectonic în Depresiunea Maramureșului. În cursul superior, Iza 

și-a format un defileu în calcare jurasice și la ieșire valea se lățește în sedimente oligocene și eocene. 

 Dealul Solovan este bine individualizat între râul Iza și afluenții săi. În partea superioară a serpentinelor 

dealului Solovan se găsește o peșteră săpată de ape de precipitații în gresii oligocene.  

În cadrul sitului se păstrează cea mai întinsă şi reprezentativă suprafaţă de păduri virgine din nordul 

Carpaţilor, păduri de molid şi păduri de amestec molid-brad-fag, cu vârste de peste 150-200 de ani. 

Structura geologică: Depresiunea Maramureşului este alcătuită din dealuri înalte, depresiuni, bazinete şi 

piemonturi, având origine complexă (tectonică, vulcanică şi de eroziune diferenţiată). Limita superioară o 

reprezintă suprafaţa de nivelare situată la 750- 800 m. La o distanţă de 10 km de masivele magmatice de la 

Văratec-Botiza s-a conturat o formaţiune vulcano-sedimentară cu o grosime de peste 150 m şi cu stânci de 

andezite. La Iza-Botiza apar intruziuni de tip andezite şi microdiorite, microgranodiorite şi dacite. Între 

Remeţi şi Vadu Izei, zona piemontană este străpunsă de roci constituite din andezite bazaltice. Munţii Lăpuş 

se extind între Văile Cavnic la vest şi Valea Minghet, fiind formaţi din roci eruptive şi roci sedimentare, 

suprafaţa lor fiind dominată de măguri şi abrupturi. În interiorul masivului se află patru bazinete 

depresionare (Poiana Botizii, Băiuţ, Bloaja şi Cavnic). Munţii Țibleşului aparţin lanţului vulcanic al 

Carpaţilor Orientali. 

Vegetația: În sit se întâlneşte o diversitate mare a tipurilor de vegetaţie specifice zonelor umede, sălcetelor şi 

aninişurilor, pajiştilor de joasă altitudine, pădurilor de foioase, pădurilor de amestec, molidişurilor, 
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turbăriilor, mlaştinilor turboase de tranziţie, turbăriilor active, pajiştilor subalpine. Vegetaţia zonelor umede 

include roua cerului, bumbăcariţa, răchiţelele, iarba-grasă, pipirigul, merişorul, lintiţa, broscariţa, stuful, 

tătăneasa, pipiriguţul, răchitanul, piciorul lupului, izma calului, izma broaştei, barba ursului, speteaza, 

pufuliţa, pelinariţa, creţuşca, piperul bălţii, limbariţa, dentiţa, şopârliţa, precum şi diverse specii de rogoz. În 

zona vegetaţiei lemnoase de mal a sălcetelor şi aninişurilor se întâlnesc salcia albă, răchita, arinul (s.n. anin) 

alb, arinul negru, alunul, plopul negru. Sunt caracteristice stâncăriilor calcaroase specii de ruginiţă, straşnic, 

frigure, ferigă de stâncă, cujucărea de munte, pojarniţă. Alte specii importante sunt brădişorul, omagul, 

ghiocelul, bulbucii de munte, jneapănul, coada iepurelui. De asemenea, se întâlneşte şi asociaţia vegetală de 

tinovuri cu jneapăn şi pin, în turbăriile împădurite. Pădurile dacice de fag, pădurile de molid din regiunea 

montană şi zăvoaiele cu salcie şi plop edifică marea majoritate a pădurilor din sit. 

Fauna: De-a lungul Izei şi în zonele umede au fost identificate specii de peşti precum avatul, chişcarul, 

cleanul dungat, dunăriţa, fusarul, porcuşorul de vad, porcuşorul de nisip, moioaga, zglăvoaca, petrocul. 

Dintre amfibienii prezenţi în sit menţionăm speciile triton cu creastă, triton carpatin, izvoraş cu burta galbenă 

(buhai de baltă cu burta galbenă), ţestoasa de apă dulce. De asemenea, în zonele umede a fost semnalată şi 

prezenţa brotăcelului, iar ecosistemul acvatic include racul de râu. Dintre speciile de mamifere menţionăm 

vidra şi carnivorele mari (râs, urs, lup). Avifauna este reprezentată prin specii precum stârcul pitic, cristelul 

de câmp, chira de baltă, pescărelul albastru, sfrânciocul roşiatic (specii identificate recent în teren), 

cufundarul polar, sfrânciocul cu frunte neagră, mugurarul, ierunca, barza albă, cocoşul de munte, huhurezul 

mic, şoimul de iarnă (merlin), eretele de câmp, diverse specii de ciocănitoare (ghionoaie sură, ciocănitoare-

de-stejar etc.). 

Puncte vulnerabile: poluarea apei, urbanizarea, tăierile ilegale şi braconajul au efecte negative asupra sitului. 

Administrarea sitului: Sunt necesare în primul rând poteci şi drumuri pentru vizitare, precum şi trasee 

turistice. De asemenea sunt necesare bariere, panouri de informare, panouri de avertizare/atenţionare, panouri 

pentru orientare, puncte de informare, trasee sau poteci tematice şi amenajări pentru colectarea deşeurilor. 

Situl nu are convenție de administrare, fiind sub controlul APM Maramureș. În momentul de față nu există 

un plan de management. 

 Spații verzi 

Spațiile verzi amenajate - în prezent sunt amenajate un total de 0,18 ha localizate: 

- În curtea școlii – în partea dinspre strada principală – 800 mp;  

- În incinta Bisericii ortodoxe – 500 mp;  

- Plantații cu arbori în fata cladirilor sediului Ocolului silvic și a Centrului medico-social – aliniate 

la strada principală – 150 mp;  

- Plantație gazon în incinta Muzeului Țărăncii Române – 300 mp.  

Spațiile verzi naturale - de care beneficiază localnicii orașului au în total 1,20 ha și se localizează:  

- În incinta și vecinătatea Băilor – 3000 mp;  

- În incinta și vecinătatea Mănăstirii cu Hramul Sf. Prooroc Ilie – cca 3000 mp;  

- Pe malurile cursurilor de apă Iza și Baicu – 4000 mp; Total spatii verzi: 1.2 ha. 

 Zone de recreere/ agrement  

Nu sunt stabilite și amenajate zone de recreere publice amenajate în Orasul Dragomiresti, cu funcțiunea de 

parc, grădină publică. În prezent, această funcțiune se poate desfășura în spații private precum și prin 

abordarea drumeției în: zona piemontană și montană a Munților Țibleș; în zona dealurilor aparținând 
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Depresiunii Maramureșului, situate în dreapta Izei. De asemenea, picnicul poate fi practicat pe malurile 

Baicului și ale unora din afluenți. 

 

2.1.4. Calitatea mediului înconjurător 

 

Axul central al politicilor de mediu îl constituie asigurarea unui mediu curat pentru sănătatea locuitorilor, 

întreruperea cercului vicios al sărăciei și deteriorării mediului, asigurarea unei creșteri economice 

regenerative și inovative, spre binele generațiilor actuale și viitoare, și armonizarea legislației specifice de 

mediu cu cea a Uniunii Europene. Ocrotirea mediului reprezintă o componentă de bază a dezvoltării 

durabile, relația dintre acestea fiind bi-univocă. 

Vasta problematică a protecției mediului în contextul dezvoltării durabile se concretizează pe combaterea 

fenomenelor de poluare inerente unor activități umane în stadiul actual, prevenirea deteriorărilor posibile, 

asimilarea, adaptarea și aplicarea cerințelor de mediu ale Uniunii Europene, realizarea unor proiecte 

județene, regionale pentru protejarea biodiversității și a zonelor umede, monitorizarea calității apelor și a 

stării pădurilor, a efectelor fenomenelor ecologice de anvergură globală, soluționarea unor probleme acute 

cum sunt cele ale diminuării și valorificării deșeurilor și ecologizării agriculturii, promovarea tehnologiilor 

curate, transformarea așezărilor umane în localități durabile. 

  Calitatea aerului 

Sursa de impact a factorului de mediu și a calității aerului ramâne zona traficului rutier. Aerul este afectat de 

exfiltrațiile de la autovehicule și antrenarea de praf în special pe drumurile publice cu trafic intens care 

traversează zone construite compacte – de-a lungul DJ 186 și strada spre Valea Baicului.  

La acestă sursă de poluare se adaugă și alte surse antropice de impurificare a atmosferei, care definesc 

nivelurile inițiale (de fond) de poluare atmosferică și care vor continua să afecteze calitatea aerului. Acestea, 

sunt reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili în sisteme de încalzire casnică sau în unități 

comerciale sau instituționale. 

În prezent, aerul nu mai este afectat de platforma de deșeuri menajere a orașului, acestea fiind transportate la 

Sighetu-Marmației, dar această situație prezintă, pe de altă parte, o ploblemă la nivelul managementul 

deșeurilor. 

Cu toate acestea, nu există surse majore de poluare atmosferică care să pună în pericol în mod dramatic 

sănătatea oamenilor sau să fie în masură să pună în pericol echilibrele naturale. 

Traficul rutier reprezintă și principala sursă de zgomot din zonă. Nivelurile de zgomot generate de traficul 

rutier, indică, în cea mai mare parte a perimetrului administrativ al orașului Dragomirești, valori care se 

încadrează în valorile limite pentru protecția populației, cu excepția locațiilor situate de-a lungul căii de 

acces principale, care sunt expuse periodic unor surse de poluare fonică și vibratorie, în special, în 

momentele de vârf de trafic sau în episoadele cu trafic greu. 

 Calitatea solurilor 

Calitatea solului este afectată atât de surse antropice cât și de cauze naturale. 



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

21 

În general, solurile întâlnite în această zonă sunt de tipul solurilor argiloiluviale podzolice și argiloiluviale 

brune podzolice, de bună calitate. 

O problemă cu care se confruntă localitatea Dragomirești ține de eroziunea solului care este în creștere, fiind 

afectate 34% din suprafața agricolă a regiunii (sursa info: Plan Urbanistic General al orașului Dragomirești, 

2006-2008). 

Terenul degradat apare în zonele cu accese multiplicate (variante de accese utilizate periodic – în functie de 

anotimp și regimul de precipitații) – cu precădere în afara localității sau în zone cu construcții dispersate și în 

cazul acceselor la terenuri agricole și silvice. 

Terenul neproductiv se află în extravilan – în zona cu vegetație forestieră, localizată cu precădere pe 

cursurile superioare sau medii ale unor afluenți sau fără a fi în relație cu cursuri de apă (date extrase din 

planurile de amenajamente silvice ale Romsilva RA). Terenul neproductiv (degradat, parțial degradat) se 

situează și de-a lungul cursurilor Râurilor Iza și Baicu (foste cursuri ale albiilor, zone inundabile, prund). 

Solul este poluat și datorită scurgerilor din platfomele de gunoi menajer aferente adăposturilor de animale, a 

deversărilor de ape uzate menajere de la puțuri absorbante, deversări directe în șanțul drumului – de la 

locuințe sau grajduri de animale precum și de la salubrizarea incorectă (insalubrizarea) a drumurilor cu trafic 

greu intens precum și cu atelaje. 

 Calitatea apelor de suprafață și subterane 

Calitatea apei este afectată, în general, de activitățile agricole (poluare difuză), respectiv de deversările de 

ape menajere și depozitările necontrolate de deșeuri (borhot, rumeguș).  

Ape de suprafață: răul Iza este afectat permanent de deșeurile caznice (poluarea domestică) cu surse în 

gospodăriile riverane răului din toate localitățile străbătute. Exploatrea neautorizată a materialului sedimentar 

din albia răului, modifică profilul albiei și a malurilor afectând întregul biosistem. Râul Baicu este afectat 

ocazional de deversări premeditate de deșeuri de rumeguș, borhot în cantități reduse, provenite din mici 

activități de prelucrare a resurselor naturale. Construirea a 2 microhidrocentrale pe râul Baicu (la 4, repectiv 

8 km amonte delocalitate) a afectat întregul curs din aval al răului (debitului apei, transport de material 

rulant, dezvoltarea și migrația longitudinală în amonte a speciilor acvatice. Totodată lucrări geologico - 

miniere părăsite reprezintă o sursă de poluare a apelor râului (ape acide de mină deversate fără o prelabilă 

epurare). 

Apele subterane sunt poluate datorită utilizării necontrolate a îngrășămintelor chimice în agricultură, a 

scurgerilor din platfomele de gunoi menajer aferente adăposturilor de animale, a deversărilor de ape uzate 

menajere de la puțuri absorbante, deversări directe în șanțul drumului – de la locuințe sau grajduri de animale 

precum și de la salubrizarea incorectă  (insalubrizarea) a drumurilor. 

Stația de epurare a apelor uzate, care a fost construită cu scopul de a intra în funcțiune de îndată ce se 

finalizează lucrările de canalizare, nu este funcțională. O posibilă cauză ar fi nepunerea în funcțiune a 

acesteia până la terminarea lucrărilor de canalizare care a dus la uzarea pieselor de-a lungul timpului. 

Rețeaua de canalizare care acoperă 40% din străzile orașului este din această cauză, nefuncțională. 
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  Starea habitatelor naturale și a speciilor 

Factorul antropic a produs modificări profunde peisajului natural al zonei Dragomirești prin amenăjarile 

silvice, modificarea destinației terenurilor ocupate până nu demult de flora spontană, prin cultivarea 

pajiștilor, construcții, etc. Din păcate, impactul antropic asupra florei este evident. Participanții la atelierul de 

planificare din 13.06.2015 de la Dragomirești au estimat o creșetere de cel puțin 3 ori a suprafețelor 

terenurilor degradate și neproductive fașă de datele statistice prezentate. 

Principalele mecanisme care au condus la deteriorarea sistemelor ecologice sunt: 

- Deteriorările apărute prin modificări structurale ale mediului natural, cauzate de: 

- Impactul asupra ecosistemelor ca rezultat al activităților agricole. 

- Transformarea unor ecosisteme de padure în pajisti secundare. 

- Transformarea unor ecosisteme de pădure în așezări umane. 

- Transformarea pădurilor naturale în plantații silviculturale. 

- Apariția unor ecosisteme noi care funcționează într-un regim apropiat de cel natural. 

- Deteriorările apărute prin modificări la nivelul ecosistemelor naturale, cauzate de: 

- Exploatarea unor resurse regenerabile (lemn și pășuni). 

- Poluarea și/sau acțiunea apelor poluate. Acest aspect este cel mai evident la nivelul cursurilor 

de apă locale. 

- Abandonarea unor zone cultivate și transformarea acestora în zone de tufărișuri și chiar 

zone împădurite natural în urma succesiunii vegetației secundare. 

- Construirea celor două microhidrocentrale de-a lungul râului Baicu a dus la 

degradarea biodiversității din zonă, mai mult, scările de trecere a peștilor nu sunt 

funcționale, ceea ce duce și la afectarea faunei piscicole pe întregul curs al răului Baicu 

cu impact asupra faunei piscicole a răului Iza. 
În general, se poate constata că structura peisajului și a ecosistemelor a fost profund influențată de activitățile 

antropice, valoarea naturală conservativă fiind mult redusă. 

O parte din valorile patrimoniale naturale (specii și habitate), supuse impactului antropic accelerat, 

dezvoltării infrastructurii, acțiunilor necontrolate din cadrul rezervațiilor au facut ca existența unor specii din 

zonă să devină incertă. 

2.1.5. Zone critice privind deteriorarea calității mediului înconjurător 

 

 Riscuri naturale 

Inundații: În zona intravilanului existent al localității, riscurile de inundații au fost înlăturate prin executarea 

lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă – râurile Iza și Baicu, pe baza proiectului elaborat în anul 2001 de 

SC Aquacon proiect SA Sibiu. Lucrările de apărare mal executate apără localitatea împotriva inundațiilor cu 

asigurare de 5 %. În afara părții cu densitate mare a localității, la sud de lucrările de apărare mal executate, 

rămân inundabile o parte din terenuri agricole și câteva case mai apropiate de râu: 

pe Râul Iza - o lungime în linie dreaptă de 1.15 km; 
pe Râul Baicu - o lungime în linie dreaptă de 2.45 km x 110 m. 

Zona inundabilă poate avea o creștere a nivelului apei cu cca 1.7 m față de nivelul malului. 

 

Eroziunile laterale: au apărut de-a lungul cursurilor principale de apă, în amonte de lucrările de apărare mal 

executate.  
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Eroziunile de adâncime pe torenți: au apărut în zone cu declivitate medie și pronunțată. 

Alunecări de teren: risc de alunecare redus; există potențial de alunecare cu o adâncime care nu depășește 0,5 

m, în zonele fără construcții - în partea de est, de nord și vest. Sunt semnalate alunecări, eroziuni, gropi în 

zona Baicului – în albia majoră inundabilă în care sunt vizibile schimbările de albie (în zona confluenței 

Baicu – Pomului) și alunecări, eroziuni în albia majoră inundabilă a Izei. 

  Surse de poluare 

Sursele de poluare existente sunt: 

Deversarea apelor uzate menajere în unele cazuri în șanțurile drumului. Pe termen lung și în absența 

implementării sistemului de canalizare menajeră – sursele pot deveni un pericol major pentru populație și 

animale.  

Depozitarea de rumeguș chiar și temporar, în zona malului Baicului, poate afecta menținerea biodiversității 

(fauna și flora piscicolă). 

Amplasarea platformelor de dejecții animaliere, în unele cazuri, în cadrul gospodăriilor, la distanțe mai mici 

de 10 m de locuințe. 

Salubrizarea incorectă a drumurilor publice și cu trafic intens și greu; pe tronsoanele de drum public sau 

forestier apropiate de Baicu sau alți afluenți, scurgerile caracteristice de la autovehiculele de transport 

(aferente exploatării forestiere), pot afecta apele curgătoare. 

 

2.2. Resursele fizice_economice 

 

2.2.1. Infrastructura de transport 

 Căi de transport rutier  

Căi rutiere clasificate conform HG 540/2000 - pe teritoriul oraşului există un tronson de 4,17 km din drumul 

județean DJ 186 preluat în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş prin protocol. Drumul judeţean DJ 

186 are o lungime totală de 52,581 km şi străbate localităţile Vadu Izei (DN18) – Oncesti – Bârsana – 

Strâmtura – Rozavlea – Sieu – Bogdan Voda – Dragomiresti – Salistea de Sus – Sacel ( DN 17C). Asigură  

legătura cu localităţile de pe Valea Izei şi între intersecţiile cu drumurile naţionale DN 18 la Vadu Izei si DN 

17C la Sacel. Drumul  modernizat este în curs de reabilitare în vederea sporirii capacității portante necesare 

traficului actual și de viitor, dar și pentru corecția elementelor geometrice în plan și spațiale astfel încât să fie 

atinse condiţiile de siguranţă şi confort impuse de standardele interne şi internaţionale. 

Primăria Dragomirești derulează un proiect de modernizare a drumurilor orășănești finațat cu 90% din 

Fondul Național de Dezvoltare  (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) și cofinanțat cu 

10% din bugetul local. Proiectul presupune asfaltarea a 5,5 km de drum. Lucrările au început în luna iunie 

2015 și se vor termina în toamna acestui an. (sursa info: Primăria Orașului Dragomirești – departamentul 

Urbanism) 

 Căi rutiere forestiere: 

Localitatea este străbătută de o reșea importantă de drumuri forestiere care asigură accesul și exploatarea 

vastelor terenuri silvice: 
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Denumire Localizare 
Lungime în UAT Dragomireşti / 

Lungime totală (km) 

FE 006  R Baicu 20,40 

FE 007  V Idişor  3,30 / 6,80 

FE 010  V Poienii  3,30 

FE 011  La vest de FE 010  1,20 

FE 012  V Poienii  9,40 

FE 013  Între V Pietroasa şi V Chicera  3,40 

FE 014  V Sfundău  2,30 

FE 015  V Calului din Stânga  1,60 

FE 016  P Gugilor  1,90 

FE 017  V Mărului  1,60 

FE 018  Ursoaia 3,00 

Tabel : Căi rutiere forestiere – oraș Dragomirești (sursa info: Raport de Mediu pentru reactualizare PUG și Regulament Local de 

Urbanism, orașul Dragomirești, jud. Maramureș, 2009) 

 

Datele comparative cu lungimea totală a drunmurilor forestiere din judeșul Maramureș sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Ocol Silvic 

Lungime tip drum (km) 
Total lungime 

(km) 

Pondere lungime 

din lungimea totală 

(%) 
Forestier Industrial 

Dragomireşti 126,87 0 126,87 7,52 

Total Judeţul Maramureş 1480,03 92,1 1687,98 100,00 

 

Adminstrația publică locală intenționează includerea în intravilanul localității pentru facilitarea aaccesului 

public și promovarea activităților economice agro – silvice și turistice a 13,3 km din aceste drumuri 

silvice pe tronsoanele: 

- Baicu – Căliman (10,5 km); 

- Poienilor (1,2 km); 

- Idișor (1,6 km).  

 Căi rutiere de acces la terenurile agricole și silvice 

Sunt  situate în lunca Izei şi în zona piemonturilor şi dealurilor din zona administrativ teritorială a oraşului 

Dragomiresti.   

Drumurile de pământ au o lungime totală de cca 55 km. 

Străzile secundare în intravilanul existent cu o lungime totală de 11 km: 

- 161 străzi secundare din pământ compactat sau stabilizat - 8.23 ha; 

- 4 străzi secundare cu îmbracaminte din pavaj piatră - 0,59 ha; 

- 2 străzi secundare cu îmbrăcăminte din beton de ciment - 1.56 ha. 

Conform datelor INS, în anul 2013 situația rețelei rutiere a fost: 

 

Lungimea străzilor orășenești - total - km 42 

Lungimea străzilor orășenești modernizate - km 10 

 Căi de transport feroviar 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Dragomireşti nu există infrastructură feroviară. 
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Cea mai apropiată staţie de cale ferată se află în oraşul învecinat Saliştea de Sus, la 5 km spre est, cu legatura 

directă spre Bucureşti şi spre Sighetu Marmatiei – Ucraina (prin Câmpulung la Tisa). Acest tronson de cale 

ferată face parte din linia CF cu o cale Salva – Telciu – Săcel - Vişeu de Jos – Valea Vişeului – Sighetu 

Marmaţiei – Sarasău – Câmpulung la Tisa. 

 Căi de transport aerian  

Cel mai apropiat aeroport este lângă municipiul Baia Mare la 105 km, asigurând legătura aeriană cu capitala 

țării, București.  Cel mai apropiat aeroport care asigură curse internaționale de transport călători este la Satu 

Mare (160 km), iar cel  mai mare din regiune este la Cluj Napoca  (150 km). Avioanele folosite în scop 

agricol, utilizau pentru decolare – aterizare un platou învecinat orașului, retrocedat foștilor propietari după 

1990.  

2.2.2. Infrastructura de utilităţi 

 Rețeaua publică de distribuție / alimentare cu apă 

Orașul Dragomirești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă cu sursa constituită prin captarea 

izvoarelor descendente Măgura 1, Măgura 2 şi Ciuroi, amplasate la cotele 711, 711 si 742 m pe afluentul 

Baicului: Măgura şi în vecinătatea Văii Baicului. 

Caracteristicile tehnice ale sistemului sunt: 

Debit mediu zilnic   870,42 m3 / zi = 10,07 l / sec 

Debit maxim zilnic   1.027,50 m3 / zi = 11,89 l / sec 

Debit maxim orar   70,30 m3 / h= 19,53 l / sec 

Capacitatea rezervorului / cota de amplasare   500 m3 / 478,80 m 
(Sursa info: Raport de Mediu pentru reactualizare PUG și Regulament Local de Urbanism, orașul Dragomirești, jud. Maramureș, 

2009) 

Capacităţile pe baza cărora s-a proiectat sistemul centralizat de alimentare cu apă sunt: 

Număr de gospodării  1.169 

Numar locuitori, din care 

- alimentaţi prin cişmele stradale 

- alimentaţi prin instalaţii interioare de apă rece 

3.750 

3.680 

70 

Număr de animale: taurine şi cabaline/ovine/porcine/păsări 380 / 1200 / 380 / 3200 
(Sursa info: Raport de Mediu pentru reactualizare PUG și Regulament Local de Urbanism, orașul Dragomirești, jud. Maramureș, 

2009) 

Sistemul de apă prezintă probleme atât la capitolul debit (cantitatea deapă  necesară dezvoltării orașului fiind 

mai mare), cât și la capitolul calitate (apa furnizată nefiind procesată superior, filtrare mecanică). UAT 

Dragomiresti figureaza pe lista cu disfunctionalitati mari în alimentare cu apa si/sau canalizare menajera. 

 Rețeaua de evacuare a apelor reziduale (menajere și industriale) 

Oraşul nu dispune de o reţea de canalizare care să deservească toţi locuitorii, sistemul de canalizare 

acoperind 60% dintre gospodării. În prezent sunt executate lucrări pe o lungime de 10,6 km. Actualmente se 

elaborează un proiect tehnic de către SC Erigo Proiect SRL de extindere a rețelei, astfel încât să se acopere 

necesarul întregii localități, care va avea o lungime de cca 12,0 km.  
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Stația de epurare a apelor reziduale (cu un debit de 10 l/s sau 825 m3/zi), construită cu scopul de a intra în 

funcțiune de îndată ce se finalizează lucrările de canalizare, nu este funcțională. O posibilă cauză ar fi 

nepunerea în funcțiune a acesteia până la terminarea lucrărilor de canalizare care a dus la uzarea pieselor de-

a lungul timpului. 

 Reteaua de distributie/ alimentare gaze naturale 

Nu există rețea de gaze naturale în localitate. 

 Reteaua de distributie/ alimentare cu energie electrica 

UAT Dragomirești nu este traversat de retele electrice de înalta tensiune. Sursa de alimentare a orașului 

Dragomirești din sistemul energetic national, este de la  statia de transformare Sighetu Marmației prin 

intermediul: LEA 20 KV axa Sighet – Bârsana - Rozavlea – Săcel care traversează partea nordică a 

teritoriului administrativ al orașului pe o direcție generala NV - SE dinspre municipiul Sighetu Marmației 

înspre comuna Săcel: intra pe teritoriul administrativ al comunei dinspre comuna Bogdan Vodă – urmărește 

DJ 186 pe partea stânga (nord-estică) a acestuia ( la distante variabile între 130 si 600 m fata de DJ 186 ) - se 

îndreaptă spre orașul Saliștea de Sus și comuna Săcel, înspre est. 

Din această axă sunt realizate racorduri LEA 20 KV la posturile de transformare (20 / 0,4 KV) ale orașului, 

de la Est la Vest: 1 PTA în zona industriala nordica a orașului - 3 PTA pe latura nord-estica a DJ 186, din 

care 2 în zona centrala si unul în extremitatea estică - 1 PTA în sudul zonei centrale, pe strada principală care 

leaga DJ 186 de drumul Baicului. 

Toate gospodăriile și agenții economici sunt racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei lectrice. 

Nu există consumatori mari (industriali) de energie electrică. 

Sistemul de furnizare a energiei electrice este învechit și sunt semnalate cazuri de caderi de tensiune 

justificate de Electrica SA. 

Pe râul Baicu (în situl Natura 2000) au fost construite 2 microhidrocentrale în regim privat. Între proprietarul 

privat și comunitate nu există nici un fel de cooperare, astfel localitatea nu beneficiază de nici un fel de 

gratuitate pentru energia electrică furnizată de cele 2 microhidrocentrale construite. 

 Transport public local 

În oraș nu există operatori de transport autorizați, dar orașul este inclus pe diferite trasee atât în Programul 

de transport pentru reţeaua de trasee judeţene pe perioada 2014 - 2019 (sursa info: site-ul Consiliului 

Județean Maramureș http://www.cjmaramures.ro/ ), cât și în Programul transport rutier interjudetean 2013-

2019 (sursa info: site-ul Autorității Rutiere Române http://www.arr.ro/ ). 

 Telecomunicații 

Orașul Dragomirești este racordat la rețeaua magistrală telefonică de fibră optică a județului Maramureș. 

Centrala telefonică automată se află în cladirea comună cu PTTR, în centrul orașului Dragomirești pe partea 

stângă a DJ 186 dinspre comuna Bogdan Vodă. Cablurile telefonice de distribuție de la centrala telefonică 

automată sunt pozate aerian pe stâlpi Electrica S.A. și Romtelecom. 
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Magistrala traversează partea nordică a teritoriului administrativ al orașului pe direcția generală NV – E pe 

Valea Izei. Pozarea cablului din fibră optică este aeriană pe stâlpi Romtelecom. 

Principalele reţele de telefonie mobilă acoperă cu semnal localitatea.  

2.2.3. Urbanism – relații teritoriale 

 

Urbanul judeţului Maramureş este format din 2 municipii de rangul II: Baia-Mare şi Sighetu Marmaţiei şi 11 

oraşe de rangul III: Borşa, Baia Sprie, Cavnic, Târgu Lăpuş, Seini, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Vişeu de 

Sus, Şomcuta Mare, Tăuţii-Măgherăuş, Ulmeni.  Ele s-au dezvoltat în zone de contact cu munţii şi în 

importante zone de convergenţă, cuprinzând 54% din numărul de locuitori (cca. 300 000 de locuitori) şi 34% 

din suprafaţa judeţului . 

  Suprafaţa totala 

(Ha) 

Populaţia totală 

(Nr. Loc.) 

MUNICIPIUL BAIA MARE 23347 139870 

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 13536 41640 

ORAS BORŞA 42412 27888 

ORAŞ VIŞEU DE SUS 44306 16698 

ORAŞ BAIA SPRIE 9602 16423 

ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 24735 13114 

ORAS SEINI 5891 10196 

ORAŞ ŞOMCUTA MARE 12040 7921 

ORAŞ ULMENI 8149 7392 

ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 12065 7078 

ORAŞ CAVNIC 2359 5240 

ORAS SĂLIŞTEA DE SUS 6477 5122 

ORAŞ DRAGOMIREŞTI 10109 3167 

Localităţile urbane din judeţul Maramureş (2007) 

 

Zona Dragomireşti - Săliştea de Sus constituie o fâşie de lăţimi variabile ce se interpune între zona Sighetului 

şi zona Vişeului de Sus. Este foarte bine marcată, putând fi considerată o zonă de tranzit între cele două. 

Orientarea ei generală este nord-sud şi cuprinde comune cu aceleaşi caractere demografice şi dinamice: o 

creştere continuă a populaţiei în ultimii ani, contrastantă cu celelalte zone, astfel încât nu se resimt efectele 

generate de valul de îmbătrânire a populaţiei.  

 Procesul de urbanizare 

Orașul Dragomirești a fost declarat oraş în anul 2004, ulterior oraşului Săliştea de Sus, din considerente de 

dotări urbane. Datorită modului în care funcţionează aşezările din Ţara Maramureşului a fost imposibilă 

cuprinderea în aria sa a altor sate din apropiere (după modelul celor din Ţara Lăpuşului, Chioarului etc). 

Dragomireștiul este o localitate urbană de rangul III care nu atinge în prezent cerințele minime față de cele 

stipulate la aceasta categorie de localitate, la: (a) hotel de 2 stele cu minimum 50 locuri; (b) suprafața de 

grădini publice si alte spatii verzi amenajate. 

Este una din localităţile cu cea mai mare suprafață dintre cele de pe Valea Izei (819 ha de intravilan). 

Localitatea Dragomirești a format întotdeauna o singură comună, mult timp fiind şi centrul administrativ de 
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plasă (Plasa Iza, formată din 13 comune rurale), având secretariat comunal, post de jandarmi, poştă, telegraf, 

judecătorie etc. 

Planul urbanistic al orașului prezintă următoarele bilanțuri teritoriale: 

Teritoriul 

administrativ 

al orasului 

Dragomiresti 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha.) 

Agricol 

Neagricol 

TOTAL 
Paduri Ape Drumuri 

Curți 

costr. 

Nepro- 

ductiv 

Extravilan 3.111,00 6.065,00 57,00 38,00 -  19,00 9.290,00 

Intravilan 677,00 - 19,00 30,00 93,00 - 819,00 

TOTAL 3.788,00 6,065,00 76,00 68,00 93,00 19,00 10.109,00 

% din total 37,50 62,50 100,00 

Tabel : Bilanț teritorial al suprafețelor cuprinse în limita teritoriului administrativ Dragomiresti (sursa info: Raport de Mediu 

pentru reactualizare PUG și Regulament Local de Urbanism, orașul Dragomirești, jud. Maramureș, 2009 ) 

În cadrul intravilanului orașului Dragomirești structura funcțională a terenurilor este prezentată în tabelul 

următor:  

Zone funcționale 
Suprafață 

(ha) 
% 

Locuințe și funcțiuni complementare 100,00 12,20 

Unități industriale și depozite 50,00 6,10 

Unități agro – zootehnice 40,00 4,90 

Instituții și servicii publice 25,00 3,00 

Zone verzi,sport, turism, agrement, 

protecție 

75,00 9,00 

Căi de comunicație și transport rutier 90,00 11,00 

Construcții edilitare 5,70 0,70 

Gospodărie comunală 5,00 0,50 

Terenuri libere 409,39 50,30 

Ape 19,00 2,30 

Total intravilan 819,09 100,00 
Tabel : Bilanț teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus al orașului Dragomirești (sursa info: Raport de Mediu pentru 

reactualizare PUG și Regulament Local de Urbanism, orașul Dragomirești, jud. Maramureș, 2009 ) 

Se observă gradul mare, de peste 50%, a terenurilor libere, utilizate actual ca terenuri agricole și principalele 

funcționalități ale intravilanului: de locuire (12,2%) și transport (11%). Zona economică (agricolă și 

neagricolă) ocupă 11% din teritoriul intravilan.   

 Locuințe și piața locuințelor 

Conform datelor INS, în anul 2013 situația teritorială și a locuințelor a fost: 

Suprafața totală ha 

Locuințe existente - total - număr 1.417 

Locuințe în proprietate publică - număr 10 

Locuințe în proprietate privată - număr 1.407 

Suprafața locuibilă - total mp 70.186 

Suprafața locuibilă - proprietate publică - mp 596 

Suprafața locuibilă - proprietate privată - mp 69.590 
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Suprafața intravilană a municipiilor și orașelor - ha 819 

Suprafața spațiilor verzi a municipiilor și orașelor - ha 1 

 

2.2.4. Economia locală 

 
Structura organizațiilor economice locale după forma juridică de înființare și funcționare este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

 Forma juridică a agenților economici 

Persoană 

Fizică 

Autorizată 

Intreprindere 

Individuală 

Asociație 

Familială 

Societate 

Comercială 

Societate cu 

Răspundere 

Limitată 

Societate 

pe Acțiuni 

TOTAL 

Număr 3 13 3 21 1 1 48 

Tabel : Forma juridică a agenților economici care au autorizații de funcționare pentru anul 2015 (sursa info: Primăria Orașului 

Dragomirești) 

Având o structura pe domenii de activite conform datelor de mai jos :  

Obiect de activitate 
Autorizații de funcționare  
eliberate în anul 2015 (număr) 

Comerț 16 

Comerț produse agricole 1 

Comerț și Birotică 1 

Comerț și Construcții 1 

Comerț și Transport 1 

Alimentație publică 11 

Prelucrarea lemnului 4 

Spații de cazare 2 

Farmacie 2 

Cosmetică 1 

Distilarea alcoolului 1 

Carieră de piatră 1 

Produse petroliere 1 

Microcentrală 1 

Activități bancare 1 

Pompe funebre 1 

Loto-prono 1 
Tabel :Numărul de autorizații de funcționare eliberate în anul 2015 și  obiectul de activitate al firmelor (sursa info: Primăria 

Orașului Dragomirești) 

 Agricultura și potențialul tehnologic specific 

Caracteristicile cadrului fizico-geografic, în special relieful cu caracteristicile sale morfologice şi 

morfometrice, aşezarea geografică a orașului Dragomirești, toate acestea au consecinţe asupra gradului de 

favorabilitate asupra tipului și nivelului  de dezvoltare a  activităților din agricultură. 
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Culturile agricole sunt mai puțin favorabile în zonele piemontane şi deluroase, acestea fiind supuse mai 

frecvent proceselor erozionale şi de alunecări. În schimb, suprafeţele întinse ocupate cu fâneţe şi păşuni 

naturale, cum este cazul orașului Dragomirești, pot fi valorificate prin creşterea animalelor – ovine şi 

caprine, bovine și cabaline. 

La nivelul județului Maramureș, în ceea ce privește ponderea terenului arabil în anul 2007, cele mai ridicate 

ponderi se înregistrează în vestul judeţului, în Depresiunea Baia Mare, cu valori de peste 50%, valori 

intermediare (30-45%) se înregistrează în comunele/orașele situate în partea cea mai coborâtă a depresiunii 

Maramureşului, în depresiunea Lăpuşului, în zona colinară vestică valorile sunt ceva mai  reduse, iar valorile 

mici şi foarte mici se înregistrează în comunele/orașele din zona de munte. 

La nivelul orașului Dragomirești, ponderea terenului arabil se situează la aproximativ 17% din totalul 

suprafețelor agricole.  

Ponderea terenurilor arabile la nivelul județului Maramureș arată astfel : 

 

Fig. : Ponderea terenurilor arabile, la nivel de UAT,  în judeţul Maramureş, în anul 2007 (sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

Suprafaţa de teren arabil raportată la numărul de locuitori este un indicator care reflectă mai bine 

potenţialul agricol. Astfel, în medie la  nivel județean, unui locuitor îi revin 0,155 ha teren arabil, valoare 

mult redusă faţă de media naţională. (sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

Datele prezentate în tabelul de mai jos arată că suprafața terenului arabil raportată la numărul de locuitori din 

orașului Dragomirești în ultimii ani este mai mare decât media județeană,  dar sub valorile locale din zona 

agricolă din vestul județului : 

Anul 
Suprafaţa de terenuri 

arabile (ha) 

Număr de 

locuitori 

Suprafaţa arabilă 

(ha)/locuitor 

2002 639 3246 0,196 

2012 640 3172 0,201 

2013 640 3197 0,200 
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Tabel : Suprafaţa de terenuri arabile/locuitor, la nivelul orașului Dragomirești din anii 2002,2012,2013 (sursa info: DJS MM / Fișa 

localității – Oraș Dragomirești) 

 

 

Fig. :  Suprafaţa de teren arabil/locuitor în judeţul Maramureş, în anul 2007 (sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

În medie, la nivelul judeţului Maramureș, suprafaţa de teren agricol care îi revine unui locuitor a fost de 

0,58 ha/locuitor. Valori foarte mari - de peste 1,5 ha/locuitor s-au înregistrat în comunele din Dealurile 

Asuajului, valori mari - de 1-1,5 ha/locuitori s-au înregistrat frecvent şi în comunele din zona colinar – 

montană şi din arealul depresiunilor Băii Mari şi a Maramureşului (în ultimul caz datorită suprafeţelor 

ridicate de fâneţe şi păşuni naturale cum este și cazul orașului Dragomireşti), valorile cele mai scăzute  (0,1 – 

1 ha/locuitor) sunt specifice în arealele montane sau în cele cu o populaţie ridicată.  

Suprafața terenului agricol raportată la numărul de locuitori din orașului Dragomirești a rămas relativ stabilă 

în ultimul deceniu, fiind influențată de evoluția populației: 

Anul 
Suprafaţa terenului 

agricol (ha) 

Număr de 

locuitori 

Suprafaţa terenului 

agricol (ha)/locuitor 

2002 3788 3246 1,166 

2012 3774 3172 1,189 

2013 3774 3197 1,180 
Tabel : Suprafaţa de terenului agricol/locuitor, la nivelul orașului Dragomirești din anii 2002,2012,2013 (sursa info: DJS MM / 

Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

Valoarea acestui indicator fiind unul mediu la nivelul județului Maramureș: 
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Fig. : Suprafaţa de teren agricol/locuitor în judeţul Maramureş, în anul 2007 (sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

În ceea ce privește principalele destinații ale utilizării terenurilor agricole la nivelul comunității 

Dragomirești, în tabelul de mai jos vă prezentăm cele mai importante culturi din anul 2007: 

Tabel : Structura terenurilor cultivate, la nivelul orașului Dragomirești, în anul 2007 (sursa info: PATJ Maramureș, 2008) 

Există o pondere foarte mare a culturii cartofului (68,75%), acesta reprezentând o importantă sursă 

alimentară și furajeră. Porumbului și cerealelor păioase se cultivă într-o pondere scăzută (10,94%), cultivarea 

legumelor se face în principal pentru consum propriu, deci pe suprafețe reduse și plantelor furajere au o 

pondere foarte scăzută în zonă. 

Evoluția efectivelor de animale din exploatațiile agricole din Dragomirești, prezentate mai jos: 

 

Efectivul zootehnic 2002 2015 

Efective de bovine - total 928 585 

Efective de porcine - total 940 710 

Efective de ovine - total 1080 910 

Efective de păsări - total 5980 3350 

Tabel : Efectivul zootehnic pentru anii 2002, 2015  (sursa info : DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești, Cabinet Veterinar – 

Dragomirești) 

 

arată o scădere accentuată a efectivelor de animale. Față de 2002, efectivul de bovine a scăzut cu 37%, 

efectivul de porcine cu 24%, efectivul de păsări cu 44%, efectivul de ovine cu 15%.   

TOTAL 

Teren 

arabil (ha) 

2007 

Suprafaţa 

terenurilor 

arabile 

necultivate 

Cereale 

păioase 
Porumb Cartofi Legume 

Plante 

furajere 

Livezi 

și vii 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 

640 ha 1 0.2 70 10,94 70 10,94 440 68,75 22 3,44 37 5,78 0 
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Gradul de mecanizare al exploatațiilor agricole reflectă cât de modernă este agricultura, în condiţiile în care 

investiţia în munca vie (umană şi animală) este un indiciu al arhaismului şi autosuficienţei în agricultură.  

Cea mai mare parte a UAT-urilor din judeţul  Maramureş au valori cuprinse între 2 - 40 ha teren 

arabil/tractor, aici înscriindu-se în totalitate jumătatea vestică. Dacă urmărim datele din PATJ 2008 cu privire 

la orașul Dragomirești, observăm că localitatea se încadrează între 40,1 - 96 ha teren arabil/tractor. Dacă 

adăugăm la tractoare şi alte maşini agricole (grape, semănători, combine, stropitoare), situaţia nu este mult 

diferită. Orașul Dragomirești se situează între 35,1 – 121 ha/mașini agricole (vezi Fig. și Fig.). Aceste lucruri 

se pot datora fracmentării mai accentuate a terenului agricol, suprafaţelor reduse a exploataţiilor agricole, 

ceea ce favorizează utilizarea forței de muncă animală sau preferința de a nu investi în utilaje agricole ci a 

lucra cu alți oameni care le posedă deja. (sursa info: PATJ Maramureș, 2008)  

Datele din Recensământul General Agricol 2010 arată o creștere foarte mare a  numărul de mașini și 

echipamente agricole aflate în proprietate față de anul 2007, dacă luam în considerare aceste date, orașul 

Dragomirești se încadrează la 4,21 ha teren arabil/tractor: 

 Maşini şi echipamente agricole în proprietate (numar) 

Tractoare Motocultoare 
Pluguri pentru 

tractoare 
Combinatoare 

Grape 

mecanice 
Motocositoare 

Alte maşini şi 

echipamente agricole 

152 1 146 4 155 5 2 

Tabel : Numărul mașinilor și echipamentelor agricole aflate în proprietate în anul 2010 (sursa info: Recensământul General Agricol 

2010) 

 

 

Fig. : Gradul de mecanizare (ha teren arabi/tractor), la nivel de UAT, în judeţul Maramureş, în anul 2007 (sursa info: PATJ 

Maramureș, 2008) 
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 Fig. : Gradul de mecanizare (ha /maşină agricolă), la nivel de UAT, în judeţul Maramureş, în anul 2007 (sursa info: PATJ 

Maramureș, 2008) 

Ferme particulare și asociații agro-zootehnice - Activitățile agricole la nivel de oraș confirmă existența 

fermelor de subzistență familială, așa cum reiese din datele prezentate mai jos, date preluate din 

Recensământul General Agricol 2010. 

Număr 

exploatații 

agricole cu 

efective de 

animale 

Exploataţii agricole fără personalitate juridică 
Exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 

Exploataţii 

agricole 

individuale 

Persoane fizice 

autorizate/ întreprinderi 

individuale, 

întreprinderi familiale 

TOTAL 

Societăţi/ 

asociaţii 

agricole 

Alte tipuri TOTAL 

Bovine 360 0 360 0 0 0 

Porcine 776 2 778 0 1 1 

Ovine 41 0 41 0 0 0 

Caprine 39 0 39 0 0 0 

Păsări 901 1 902 0 0 0 
Tabel : Statutul juridic al exploatațiilor agricole (sursa info: Recensământul General Agricol 2010) 

Exploatați

i agricole 

cu efective 

de animale 

(capete) 

Exploataţii agricole fără personalitate juridică 
Exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 

Exploataţii 

agricole 

individuale 

Persoane fizice 

autorizate/ întreprinderi 

individuale, 

întreprinderi familiale 

TOTAL 

Societăţi/ 

asociaţii 

agricole 

Alte tipuri TOTAL 

Bovine 517 0 517 0 0 0 

Porcine 970 11 981 0 1 1 

Ovine 824 0 824 0 0 0 

Caprine 111 0 111 0 0 0 



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

35 

Păsări 9397 7 9404 0 0 0 

Tabel : Exploatații juridice cu efective de animale, după statutul juridic al exploatațiilor agricole (sursa info: Recensământul 

General Agricol 2010) 

Populaţia ocupată în agricultură - reflectă gradul de dezvoltare al agriculturii, rentabilitatea exploataţiilor 

agricole, productivitatea muncii în agricultură, dar şi caracterul mai mult sau mai puţin intensiv al 

agriculturii. 

Datele cu privire la numărul persoanelor care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al exploatațiilor 

agricole, pe categorii de vârstă și timpul lucrat în agricultură demonstrează îmbătrânirea accentuată a forței 

de muncă din acest domeniu.  

Persoane 

(număr total) 

care au lucrat 

în agricultură, 

după statutul 

juridic al 

exploataţiilor 

agricole 

Exploataţii agricole fără 

personalitate juridică 

Exploataţii agricole cu personalitate 

juridică 

TOTAL Exploataţii 

agricole 

individuale 

Persoane fizice 

autorizate/ 

întreprinderi 

individuale, 

întreprinderi 

familiale 

Regii 

autonome 

Societati 

comerciale 

cu capital 

majoritar 

privat 

Consilii 

locale/ 

Primarii 

Alte 

tipuri 

2217 3 9 9 1 5 2244 

Tabel : Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al exploataţiilor agricole (sursa info: 

Recensământul General Agricol 2010) 

Persoane (număr 

total) care au 

lucrat în 

agricultură, pe 

grupe de vârstă 

15 -24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 si peste TOTAL 

165 330 436 393 424 496 2244 

Tabel : Persoane (nr. total) care au lucrat în agricultură, pe grupe de vârstă (sursa info: Recensământul General Agricol 2010) 

Persoane (număr 

total) care au 

lucrat în 

agricultură, 

după timpul 

lucrat 

Timp lucrat (UAM) % 
TOTAL 

0 - 25% 25 - 50 % 50 - 75 % 75 - 100 % 100% 

1565 564 76 38 1 2244 

Tabel : Persoane (nr. total) care au lucrat în agricultură, după timpul lucrat (sursa info: Recensământul General Agricol 2010) 

69,74 % din totalul persoanelor care lucrează în agricultură alocă doar până la 25 % din timpul lor muncii în 

acest domeniu și doar 5,12 % lucrează peste 50 % din timp în agricultură.  
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Potențialul vegetal, zootehnic și pomicol - În tabelele următoare putem observa potențialul de dezvoltare a 

agriculturii din punct de vedere al producției vegetale, zootehnice și pomicole: 

LOCALITATE 

(UAT-NUTS5) 

TIP PRODUCȚIE 

VEGETALĂ 

POTENȚIAL VEGETAL 

SOL NEIRIGAT SOL IRIGAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAȘ 

DRAGOMIREȘTI 

Cereale paioase scăzut scăzut 

Porumb scăzut scăzut 

Floarea Soarelui scăzut scăzut 

Soia scăzut scăzut 

Rapiță scăzut scăzut 

Cartofi scăzut scăzut 

Sfeclă de zahăr scăzut scăzut 

Mazăre scăzut scăzut 

Fasole scăzut scăzut 

Lucernă scăzut scăzut 

Trifoi scăzut scăzut 

Pășuni mijlociu mijlociu 

Fânețe mijlociu mijlociu 

Legume scăzut scăzut 

Plante medicinale scăzut scăzut 

Flori scăzut scăzut 

Struguri de masă scăzut scăzut 

Hamei scăzut scăzut 

Orez scăzut scăzut 

Hrișcă scăzut scăzut 

Năut scăzut scăzut 

Mazariche scăzut scăzut 

Lupin scăzut scăzut 

Ricin scăzut scăzut 

In pentru ulei scăzut scăzut 

Tabel : Potențialul producției vegetale (sursa info: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020) 

LOCALITATE 

(UAT-NUTS5) 

TIP 

PRODUCȚIE 

ZOOTEHNICĂ 

SPECII 

ANIMALE 

POTENȚIAL ZOOTEHNIC 

Procesare în afara fermei 
Procesare în cadrul 

fermei 

Sistem 

închis 

Pășunat 

liber 

Sistem 

închis 

Pășunat 

liber 

ORAȘ 

DRAGOMIREȘTI 

CARNE 

Bovine mijlociu mijlociu ridicat ridicat 

Ovine/ 

Caprine 
mijlociu mijlociu ridicat ridicat 

Suine mijlociu ridicat 

Păsări mijlociu ridicat 

LAPTE 

Bovine mijlociu mijlociu ridicat ridicat 

Ovine/ 

Caprine 
mijlociu mijlociu ridicat ridicat 

Tabel : Potențialul producției zootehnice (sursa info: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020) 
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LOCALITATE 
TIP PRODUCȚIE 

POMICOLĂ 

POTENȚIAL POMICOL 

Favorabilitate naturală 
Favorabilitate 

potențată 

ORAȘ 

DRAGOMIREȘTI 

Afin 2,71 2,96 

Alun 2,45 2,68 

Cais 0,95 1,12 

Căpșun 1,75 1,94 

Cireș 1,59 1,81 

Coacăz, cătină, agriș, soc, 

lonicera, aronia 
2,22 2,41 

Gutui 2,31 2,51 

Măr 2,32 2,53 

Migdal, castan comestibil 0,00 1,49 

Mur fără ghimpi 0,19 0,20 

Nuc 2,33 2,54 

Păr 1,78 2,06 

Piersic, nectarin 1,18 1,19 

Prun 2,05 2,06 

Vișin 2,32 2,53 

Zmeur, mur cu ghimpi, 

trandafir, măceș, corn 
2,44 2,45 

Tabel : Potențialul pomicol (sursa info: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020) 

Din punct de vederea al potențialului producției vegetale, fertilitatea solului este favorabilă doar pășunilor și 

fânețelor, favorizând componenta creșterea animalelor pentru lapte și/ sau carne. Chiar și în cazul procesării 

în afara fermei, potențialul zootehnic este bun atât în sistem închis cât și în cazul pășunatului liber. Creșterea 

păsărilor/ porcilor pentru carne prezintă un potențial mijlociu - în cazul precesării în afara ferme și ridicat - în 

cazul precesării în cadrul fermei. 

În ceea ce privește potențialul natural pomicol, doar speciile autohtone (cu o favorabilitate mai mare sau 

egală cu 2,4) sunt favorabile zonei : afinul, alunul, zmeurul, murul cu ghimpi, trandafirul, măceșul, cornul, la 

care se adaugă  speciile de: coacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia, gutui, măr, nuc care beneficiază de o 

favorabilitate potențată (prin lucrări agricole). 

În ansamblu, potențialul agricol este unul foarte bun în ceea ce privește creșterea animalelor pentru 

carne/lapte, acesta putând fi un instrument structural de dezvoltare al orașului. Mai mult, poate fi asimilat și 

ca instrument suport al dezvoltării turismului sau / și de creare a unor venituri suplimentare.  

Competivitatea zootehniei este asigurată în ferme specializate de diferite dimensiuni, îndeosebi mijlocii și 

mari, cu unități proprii de producere a furajelor, iar cele mari cu posibilitate de procesare și cu unități de 

comercializare a produselor. O condiție principală a rentabilizării activității zootehnice este prelucrarea pe 

plan local a produselor animaliere în unități industriale de capacitate mică și mijlocie care să valorifice forța 

de muncă locală.  

Zona (sub)montană favorizează și înființarea unor livezi/culturi pomicole. Acest sector prezintă un potențial 

foarte mare pentru speciile cu favorabilitate naturală.   
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Apicultura poate fi o modalitate de completare a activității agricole și de valorificare a potențialului natural 

oferit de arealele cu pajisti întinse din zonele deluroase și depresionare. 

Potențiala revitalizare a agriculturii locale depinde de capacitatea de asociere a proprietarilor de 

terenuri/pășuni, apariția serviciilor suport, instruirea certificată profesională, de consultanță și marketing 

agricol și silvic, precum și de o infrastructură de desfacere locală. Este necesar ca fermierii să fie informați și 

încurajați să atragă fonduri europene în acest sector economic local prioritar. 

 Silvicultura, exploatarea și prelucrarea lemnului 

Suprafața orașului Dragomirești ocupată cu păduri și altă vegetație forestieră este de 6.227 ha, dintre care 

905 ha reprezintă proprietate privată (conform fișei localității 2013), totalitatea suprafeţelor forestiere 

reprezentând peste 60%  din teritoriul administrativ. 

Ocolul silvic are o suprafață de 14.327,4 ha din care: fond forestier proprietatea statului: 6.635,3 ha; fond 

forestier în administrare: 7.276,1 ha și în pază: 416 ha. Există trei districte cu un număr total de 17 cantoane 

și două fonduri de vânătoare: FV 15 Baicu – Ieud si FV 16 Botiza (vezi și cap. 2.1.2.2. Terenuri silvice). 

Elemente specifice 

planurilor de 

recoltă și cultură: 

Posibilitatea totală (anuală): 23.124 mc din care: 

- produse principale: 13.700 mc,  

- produse secundare: 3.334 mc (din care rărituri 2.978 mc),  

- igienă: 1.253 mc,  

- tăieri de conservare: 4.837 mc. 

Lucrări de îngrijire a arboretelor: 

- degajări: 25,0 ha/an; 

- curățiri: 52,0 ha/an; 

- rărituri: 119,0 ha/an; 

- igienă: 1.617,8 ha/an. 

Lucrări de regenerare se prevăd în suprafață totală de 285,5 ha/deceniu din care 

completări 74,2 ha; 

Suprafața inclusă în clasa de regenerare la intrarea în vigoare a amenajamentului 

(2009) este de 31,7 ha; 

Producerea de puieți forestieri se realizează de pe o suprafață de 1,2 ha (5 

pepiniere mici de rășinoase), iar producția medie anuală pe specii se prezintă 

asfel:  

- brad 60 mii buc.,  

- molid 75 mii buc.,  

- paltin 30 mii buc. 

(Sursa info: http://www.marasilva.ro/sub_drag.php )  

Prețul mediu de pornire la licitație, a masei lemnoase pe picior (lemn de foc – fag, molid), în pădurile din 

Dragomirești este de 100 lei/mc. În schimb, pentru lemnul rotund pentru cherestea (fag) licitația începe de la 

240 lei/mc, iar pentru cherestea (molid) prețul de pornire la licitație este de 350 lei/mc. Pentru licitația de 

masă lemnoasă fasonată din 08.05.2015, volumul total scos la licitație a fost de 138,73 mc, cumulând o 

valoare totală de 26872,80 lei. (sursa info: http://www.marasilva.ro/licitatii/catalogf1.html ) 

Produse accesorii – pe teritoriul orașului Dragomirești, există posibilitatea anuală de recoltare a produselor 

anexă a pădurilor (ciuperci și fructe de pădure) dar nu au fost identificate informații și date cu privire la 
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cantitășile exploatate anual sau la potențialul local. Alte produse  anexe pot fi considerate și diversitatea 

speciilor de plante medicinale din zonă, procesate  cu succes în alte părți ale Maramureșului istoric.  

 Ramuri industriale și potențialul tehnologic 

Industria agroalimentară – în oraș funcționează 11 firme care au ca obiect principal de activitate alimentația 

publică. 

Industria lemnului și a mobilei – Dintotdeauna, exploatarea si prelucrarea lemnului a însemnat o importantă 

sursă de venit pentru locuitorii din zonă, dat fiind faptul că se folosește materia primă locală. Această 

activitate a reprezentat dintotdeauna o tradiție locală.   

În momentul de față există 4 firme care au ca obiect principal de activitate prelucrarea lemnului. Este un 

domeniu profitabil ca domeniu de activitate pentru firme cel puțin din perspectiva datelor referitoare la 

cifrele de afaceri și profitul acestora. 

În Dragomirești mai funcționează : o unitate economică care se ocupă de comerț și construcții, 1 carieră de 

piatră, 1 unitate de distilare a aloolului, 1 unitate cu produse petroliere. 

Industria la nivelul Regiunii NV traversează un proces intens de dezindustrializare care redefinește 

specializarea industrială. S-au detașat până în prezent industria alimentară și industria prelucrării lemnului 

(pe baza resurselor locale).  

 Meștesuguri 

La nivelul orașului Dragomirești, meșteșugurile au reprezentat una din cele mai vechi îndeletniciri. În 

trecutul istoric al localității, au existat forme de asociere profesională a meșteșugarilor din domeniul 

prelucrării lemnului, a femeilor care se ocupau de țesut. În prezent, activitatea de meșteșugărit din zonă se 

caracterizeză prin: realizarea obiectelor de artizanat (recipiente de sticlă pentru pălincă cu ornamente din 

lemn în interior), țesături tradiționale (cergi, covoare, fețe de mese, ”ștergării”, ”zadii”, ”cămeși”, sumare, 

cojoace).  

În localitate încă mai funcționează: 2 mori, 2 vâltori, 2 darace cu  lână, 6 distilerii, 2 ateliere de cojocărit, 

1fierărie și 2 ateliere meșteșugărești de tâmplărie.  

 Intreprinderi mici și mijlocii 

Sectorul IMM s-a dezvoltat mai mult în ultimii ani, având în vedere prezența unui număr mare de firme în 

acest sector (70% dintre agenții economici locali). Capacitatea managerială și financiară a firmelor locale 

este relativ scăzută. În contextul unei crize financiare globale și a unui mediu din ce în ce mai competitiv, 

susținerea unei abordări calitative, durabile a mediului de afaceri local rămâne o prioritate a administrației 

publice locale.  

Urmărit mai înde-aproape acest sector, observăm că cele mai vechi firme au apărut în urmă cu aproximativ 

10 ani, majoritatea lor cu o cifra de afaceri de ordinul sutelor de mii lei/an și cu un profit anual mediu de 

cateva zeci de mii de lei, suficient pentru  familie dar inuficiente pentru a susține o competivitate ridicată 

pentru economia locală (sursa info: http://www.listafirme.ro/harta/maramures_dragomiresti.htm, 

http://www.firme.info/maramures/dragomiresti.html ). 
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În lipsa atractivității investiționale strategice, orașul Dragomirești poate să își propună promovarea 

antreprenoriatului mic și mijlociu local sau originar din oraș (construind infrastructura fizică și de support, 

acordând facilități, readapatând  specific curricula școlară, etc), în paralel cu dezvoltarea unei campanii de 

marketing local.  

 Construcții 

Migrarea populației în străinătate a determinat, într-o perioadă de timp, o dinamică a construcțiilor de case, 

prin faptul că familiile tinere investeau banii câștigați în străinătate în construirea unei case. Tendința 

evidentă a ultimilor ani în domeniul construcțiilor este strâns legată de economia externă. 

Investiții - construcții locuințe 2002 2012 2013 

Locuințe terminate - total - număr 1 15 7 

Locuințe terminate din fonduri private - număr 1 15 7 

Locuințe terminate din fondurile populației - număr 1 15 7 

Autorizatii de construcții eliberate pentru clădiri 

rezidențiale (excl. pt. colectivități) - număr 
2 14 13 

Autorizatii de construcții eliberate pentru clădiri 

rezidențiale (excl. pt. colectivități) - mp 
276 2062 2531 

Tabel : Dinamica investițiilor în construcții locuințe pentru anii 2002, 2012, 2013 (sursa info : DJS MM / Fișa  localității – Oraș 

Dragomirești) 

 

Anul 2012 a fost benefic pentru economie, prin faptul că s-au eliberat autorizații de construire și pentru alte 

tipuri de construcții, prezentate în tabelul următor: 

Investiții – construcții clădiri 2012 

Autorizații de construire eliberate pentru hoteluri și clădiri similare - nr. 1 

Autorizații de construire eliberate pentru hoteluri și clădiri similare – mp. 2112 

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pentru comerț cu ridicata și cu 

amănuntul etc. – nr. 
1 

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pentru comerț cu ridicata și cu 

amănuntul etc – mp. 
236 

Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri – nr. 5 

Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri – mp. 212 
Tabel : Dinamica investițiilor în construcții clădiri pentru anul 2012 (sursa info : DJS MM / Fișa localității  

– Oraș Dragomirești) 

 

În prezent, nu există zone vizate de proiecte imobiliare. 

 Servicii și comerț 

O analiză a evoluției dimensiunilor sectorului terțiar, la scară mondială, evidenţiază tendinţa de creştere a 

acestuia, prin deplasarea continuă a forţei de muncă spre ramurile din sfera serviciilor. Sectorul terțiar 

(furnizarea serviciilor) poate fi un adevărat motor al creșterii economice. 
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Domeniul  serviciilor profesionale este present doar prin cabinetele medicale (2) și stomatologic (1). În 

domeniul asistenței tehnice în construcții, afaceri, dezvoltării în general, orașul Dragomirești depinde în 

totalitate de servicii provenite din mediul său extern. 

Și în cazul orașului Dragomirești, sectorul comercial reprezintă cantitativ majoritatea agenșilor economici 

locali (aproape 40% din totalul societăților comerciale din oraș). Este specializat pe produse alimentare, de 

larg consum și materiale de construcții. 

 Turism 

Turismul reprezintă o ramura economică locală cu cel mai scăzut grad de valorificare a potențialului  local 

cantitativ și îndeosebi ca “diversitate”. Amplasarea etnogeografică, de oraș din Maramureșul istoric, străbătut 

de valea Izei, culoar cu valențe turistice (turism etnografic, turism de tranzit); poziționarea sud-estică, la 

limita dintre judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud, pe drumul județean nr. 186 (turism de tranzit); cadrul 

natural deosebit împreuna cu clima montană – Masivul Țibleș (eco_agro_turism, turism sportiv, de recreere); 

obiectivele turistice de patrimoniu arhitectural („Muzeul Țărăncii Române”), cultural laic și religios 

(Mănăstirea cu Hramul "Sf. Ilie") - turism cultural, religios, educațional științific – bazat pe statutul Sitului 

Natura 2000, turism balnear (băile cu apă sulfuroasă); fac din orașul Dragomirești un loc în care aplicarea 

integrată a diverselor forme de turism pot să găsească noi oportunități. Situația actuală este definită prin lipsa 

unor investiții semnificative în acest domeniu.  

În ceea ce privește potențialul turistic, trebuie menționate câteva aspecte specifice:  

Atractivitatea investițională în turismul balnear scade în lipsa publicității, serviciilor specializate de 

management și marketing, fiind necesare investiții în modernizarea clădirilor, a vanelor, etc 

Eco-turismul (Aria naturală Acer-Țibleș Bran, Situl Natura 2000 ROSCI0264 Valea Izei si Dealul Solovan - 

zone de importanță geologică, floristică și peisagistică) și turismul recreativ montan se pot valorifica la 

maxim având în vedere poziția geografică o orașului langă Munții Țibleșului și pe cursurile râurilor Iza și 

Baicu prin amenajarea unor trasee turistice (drumeție, alpinism, sporturi de iarnă), prin stimularea protecției- 

conservării biodiversității și a valorificării durabile a resurselor naturale. 

Turismul de recreere necesită investiții în spații de cazare amenajate, modernizate și dotate cu facilități 

recreative (terenuri de sport, spații de joacă pentru copii etc.). În prezent, există 2 unități de spații de cazare 

care cumulează o capacitate de 26 locuri, fiecare cameră având baie proprie. Serviciile de cazare – masă sunt 

oferite preponderant turiștilor de sărbători, în vacanțe sau în interes de servicii, pentru muncitorii care au 

lucrări în zona Dragomirești. 

Turismul cultural laic și religios poate fi promovat prin includerea obiectivelor turistice importante 

(„Muzeul Țărăncii Române”, Mănăstirea cu Hramul "Sf. Ilie") în circuite de vizitare a Maramureșului istoric. 

Evenimentele care promovează tradiția, cultura populară, meșteșugurile pot reprezenta o motivație de oprire 

și relaxare pentru turiștii aflați în trecere sau în vizită în Maramureș. 

Agro_turismul - Prezența resurselor pentru dezvoltarea agro-turismului (agricultură tradițională, case 

tradiționale din lemn, cadru natural), a turismului rural care este în continuă  dezvoltare la nivel European, 

poate fi valorificată prin atragerea turiștilor în zonă (inclusiv turiști străini), asigurarea cazării într-un spațiu 

tradițional, implicarea acestora în gospodăria țărănească. Prin promovarea acestui tip de turism în rândul 

comunității, se poate valorifica potențialul natural și uman al zonei. 
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Silvoturism și turism cinegetic - Cabana Baicu (aparținând Ocolului Silvic Dragomirești) este amplasată la 5 

km din drumul județean Vadul Izei – Săcel, a fost renovată în 2007, are 5 camere și o sufragerie, având o 

capacitate de 10 locuri. 

Fondul de vânătoare - pe teritoriul Judeţului Maramureş se află un vânat bogat şi diversificat ca specii, 

recunoscut din vechime şi mult căutat în perioada actuală de vânătorii sportivi. Extinderea relativ mare a 

pădurilor în arealele montane şi deluroase favorizează existenţa a numeroase habitate pentru animale şi 

păsări, iar puritatea apelor de munte creează condiţii prielnice pentru speciile de peşti. 

Fondul de Vânătoare Baicu – Ieud are o suprafață totală de 18.115 ha și Fondul de Vânătoare Botiza are o 

suprafață totală de 10.491 ha. Acestea sunt administrate de Direcţia Silvică Baia Mare. (sursa info: PATJ 

Maramureș, 2008). 

 

Potențialul de vânătoare - cotele de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2014-2015 pentru 

următoarele specii sunt: 

 FV Baicu - Ieud FV Botiza 

Căprior 

Total din care: 4 18 

Masculi 
Trofeu 1 5 

Selecție 2 8 

Femele Tineret 1 5 

Cerb 

comun 

Total din care: 3 3 

Masculi Trofeu 1 1 

 Selecție 1 1 

Femele Tineret 1 1 

Mistreț 4 30 

Iepure 5 10 

Ienuncă 0 5 

Rața mare 10 0 

Cioară grivă 0 20 

Coțofană 0 10 

Gaiță 0 10 

Viezure 0 1 

Vulpe 3 30 
Tabel : Cotele de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2014-2015  

(sursa info: Anexele 1-6 la Ordinul ministrului delegat pentru pentru ape, păduri și piscicultură, nr. 359/2014 ) 

 

 Cercetarea, transferul tehnologic, infrastructura TIC 

Chiar dacă tehnologia este prezentă peste tot, în orașul Dragomirești nu sunt prezente firme specifice în acest 

domeniu al tehnologiei informației. Deși sectorul IT are o tendință de creștere la nivel național, la nivel local 

este inexistent.  

 

2.3. Resursele umane 

Acest capitol va prezenta principalele caracteristici demografice ale teritoriului, privind următoarele 

informații cu privire la: aspectele demografice (structură, evoluție, tendințe), populația activă și șomajul, 

nivelul de educație și starea de sănătate (inclusiv infrastructura specifică acestui domeniu).      
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2.3.1. Structura populației și distribuția locală a acesteia 

 

Evoluția demografică a localității începând cu perioada interbelică este prezentată în următorul grafic: 

 

Grafic : Evoluția populației  orașului  Dragomirești 

 

Graficul prezintă evoluția ascendentă a populației, începând cu anul de referință 1930, de la 3152 locuitori 

până la 3519 locuitori în anul 1977 (mărimea creșterii anuale indicând ca sursă, sporul natural). După 

perioada de menținere a populației din perioada 1977 – 1992,   menținându-se aproximativ același număr de 

locuitori până în anul 1992 (3510 locuitori). Scghimbările structurale majore care au afectat viața socio – 

economică a localității, Din anul 1992, a început o tendință de scădere a populației, ajungând în anul 2002 la 

un număr de locuitori de 3152 locuitori.   

Populația totală a orașului Dragomirești, conform ultimului Recensământ al populației și al locuințelor 

(2011), este de 3.213 locuitori cu o tendință de creștere față de Recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 3.191 de locuitori. Totuși pentru ultimii 3 ani, poate fi observată o tendință ușoară de scădere a 

populației, în conformitate cu datele prezentate mai jos: 

Structura Populației 2012 2013 2014 

Populația totală - la 1 ianuarie (stabilă) 3.172 3.197 3.182 

Populația stabilă la 1 ianuarie - bărbați 1.563 1.572 1.556 

Populația stabilă la 1 ianuarie - femei 1.609 1.625 1.626 

Populația cu domiciliul în localitate la 1 ianuarie 3.286 3.307 3.305 

Populația cu domiciliul în localitate la 1 iulie 3.300 3.293 3.279 

Tabel : Populația orașului Dragomirești pentru anii 2012, 2013, 2014 (sursa info: DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

În ceea ce privește componența etnică a orașului Dragomirești, majoritatea locuitorilor sunt români 

(97,38%), pentru 2,14% apartenența etnică fiind necunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși (92,71%), cu o minoritate de greco-catolici de 4,79%, pentru 2,17% fiind 

necunoscută apartența religioasă. (sursa info: Recensămtul populației și suprafețelor 2011) 

Etnia %  Religie % 

Română 97,38  Ortodocși 92,71 
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Necunoscută 2,14  Greco-catolici 4,79 

Altă etnie 0,46  Necunoscută 2,17 

   Altă religie 0,31 

 Migrația internă și externă 

Datele cu privire la rata natalității/mortalității, plecările/stabilirile cu domiciliul în localitate, prezentate mai 

jos,  

Populația 2002 2012 2013 

Nascuti vii 29 41 28 

Născuți vii cu reședința obișnuită în România 29 28 13 

Decedati  37 31 38 

Decedați cu reședința obișnuită în România 37 31 38 

Casatorii 21 19 21 

Divorturi 6 2 4 

Stabiliri de reședința - 10 12 

Plecari cu resedinta din localitate  30 21 19 

Stabiliri cu domiciliu in localitate (inclusiv migratia externa) 14 - - 

Plecari cu domiciliul din localitate (inclusiv migratia externa) 35 - - 

Emigranti pe judete si localitati de plecare 1 3 - 

Imigranti pe judete si localitati de destinatie 1 - - 

Tabel : Alte aspecte demografice – Oraș Dragomirești (sursa info: DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

ne permit să tragem următoarele concluzii: 

- O mare parte dintre copiii născuți în ultimii ani, au reședința obișnuită în altă țară, din acest aspect 

rezultând faptul că multe familii tinere lucrează în străinătate și își stabilesc o a doua reședință acolo, 

optând pentru a naște și crește copiii în străinătate; 

- Numărul personelor decedate au reședința obișnuită în România, în anul 2013 s-a înregistrat un spor 

natural negativ, acest lucru demonstrând tendința de îmbătrânire a populației orașului Dragomirești;  

- În ultimii ani s-au înregistrat un număr mai mare de plecări cu reședința din localitate decât stabiliri cu 

reședința în localitate, cel mai probabil acest lucru se poate datora faptului că tinerii se orientează spre 

orașe mai mari pentru continuarea studiilor sau pentru căutarea unui loc de muncă. 

 

Datele prezintă estă o tendință de îmbătrânire a populației, tinerii și familiile tinere încercând ”să-și găsească 

un rost” în străinătate sau în orașele mai mari (Sighetu-Marmației, Baia Mare, Cluj-Napoca), orașul devenind 

doar o destinație pentru vacanțele celor care au părăsit localitatea.  

2.3.2. Educația 

 

În tabelul următor este prezentată evoluția sistemului local de învățământ din anul 2002 și până în anul 2013: 

 

Învățământ 2002 2012 2013 

Unitățile școlare de învățământ - total 1 1 1 

Unitățile școlare de învățământ - primar și gimnazial  1 1 1 



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

45 

Populația școlară - total 456 330 326 

Copii înscriși în grădinițe 103 76 76 

Elevi înscriși în învățământul preuniversitar 353 254 250 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial  317 254 250 

Elevi înscriși în învățământul primar  155 134 141 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial  162 120 109 

Elevi înscriși în învățământul profesional și de ucenici 36 - - 

Personal didactic - total 28 19 23 

Personal didactic în învățământul preșcolar 5 3 3 

Personal didactic în învățământul primar și gimnazial  21 16 20 

Personal didactic în învățământul primar  8 7 7 

Personal didactic în învățământul gimnazial  13 9 13 

Personal didactic în învățământul profesional și de ucenicie 2 - - 

Săli de clasă și cabinete școlare - total 25 21 20 

Laboratoare școlare 1 1 2 

Ateliere școlare - 1 1 

PC - total - 27 28 

PC-uri - în învățământul primar și gimnazial - - 28 

Tabel : Infrastructura sistemului de educație (sursa info : DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

Liceul din Dragomirești a avut profil de ucenicie, fiind înscriși în anul 2002 (ultimul an defuncționare a 

acestui profil) – 36 de elevi.. 

Datele ne arată o scădere mare a populației școlare totale între anii 2002 și 2012. Diferența se simte atât la 

nivel preșcolar, cât și la nivel primar și gimnazial. În anul 2013, continuă să scadă acest număr al populației 

școlare. 

Față de anul 2012, în anul 2013 se observă o creștere a personalului didactiv angajat în învățământul 

gimnazial.  

În prezent există o sală de sport construită și funcțională pentru copiii din școală, aceasta fiind utilizată în 

special pe timp de iarnă.  

Unitățile școlare liceale cele mai apropiate: Borșa – 34 km, Vișeu de Sus – 22 km, Rozavlea – 11 km, 

Ruscova – 26 km, Năsăud – 63 km (colegiu silvic). 

Cele mai apropiate centre universitare: Sighetu Marmatiei – 47 km, Năsăud – 63 km, Bistrița-Năsăud – 87 

km, Baia Mare – 105 km. 

 Structuri de instruire și formare profesională / antreprenorială  

Pentru furnizarea de servicii de formare profesională, orașul Dragomirești este dependent total de serviciile 

unor centre, furnizori acreditați de servicii de formare profesională din exteriorul comunității. 

Nu au fost identificate cursuri opționale sau extracurriculare de educație antreprenorială sau de conservare ți 

protecție a patrimoniului cultural sau natural local.  



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

46 

 Piața locală a forței de muncă 

Un rol important în definirea economiei locale îl are forța de muncă, fiind cheia dezvoltării economiei locale. 

Numărul salariaților din localitate a scăzut cu aproximativ 6,5%  în anul 2013 în comparație cu anul 2012, de 

la 185 salariați în anul 2012 la 173 salariați în anul 2013. (sursa info: DJS MM / Fișa localității – Oraș 

Dragomirești) 

Pentru anul 2012, ocuparea populației active pe sectoare ale economiei naționale la nivelul orașului 

Dragomirești este prezentată în tabelul următor:  

An 2012 

Industria extractiva 0 

Industria alimentară 15 

Industria prelucratoare 6 

Fabricare altor produse din minerale nemetalice 3 

Constructii 16 

Comert cu ridicata, cu excepția comerțului cu 

autovehicule si motociclete 

5 

Comert cu amănuntul, cu excepția comerțului cu 

autovehicule si motociclete 

15 

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 15 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 0 

Învățământ 19 

Bibliotecă 1 

Sănătate 6 

Tabel : Ocuparea populației active a orașului Dragomirești (sursa info: DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

În anul 2015 au fost aprobate și ocupate următorul număr de posturi finanțate din bugetul local: 

Domeniu 
Număr de posturi 

Aprobate Ocupate 

Învățământ 29 29 

Asigurări și asistență socială din care: asistenți personali și 

persoane cu handicap  
23 23 

Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Dragomirești 28 19 

Consilieri locali 13 13 

(Sursa info: Primăria Orașului Dragomirești) 

Tendința îngrijorătoare de scădere a locurilor de muncă locale este contracarată în continuare de: 

- Efectul de absorbție a forței de muncă locale, de locuri de muncă create în alte zone, regiuni ale țării. 

- Emigrarea forței de muncă locale în străinătate în căutarea unui loc de muncă, 

- Tradiția istorică a mobilității  geografice a forței de muncă locale. 

 

Posibile soluții pentru rezolvarea acestor probleme este concentarea unor resurse publice, atragerea de 

finanțări externe nerambursabile pentru : 

- crearea unor locuri de muncă prin lansarea unor proiecte publice de investiții;  
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- formarea și promovarea spiritului antreprenorial local și susținerea demarării investițiilor în afaceri mici, 

pentru revitalizarea economiei locale pe termen scurt. 

- creșterea atractivității investiționale locale prin acordarea de facilități fizice și financiare și promovarea 

acestora prin servicii de marketing local pentru atragerea proiectelor de investiții. 

 

 Caracteristicile structurale ale șomajului 

Șomajul în Maramureș - Cifrele prezentate în tabelul de mai jos se bazează pe date furnizate de Institutul 

Național de Statistică, cu privire la repere economice și sociale regionale. Tabelul arată o scădere drastică a 

numărului de șomeri din județul Maramureș între anii 2000 și 2005, dar și o scădere substațială între anii 

2010 și 2011, menținându-se o scădere ușoară până în anul 2014. Scăderea numărului de șomeri la mai mult 

de jumătate în perioada 2000-2005 poate fi explicată prin continuarea procesului de restructurare a sectorului 

de stat într-un ritm mai lent, dar și prin legile generoase cu șomerii (Legea nr. 1 care a funcționat din 1991 

până în anul 2002, conform căreia fiecare persoană șomeră care a lucrat pe o perioadă mai lungă de un an, 

primea ajutor de șomaj timp de un an plus încă 18 luni de alocații). În prezent, în momentul în care o 

persoană devine șomeră, aceasta primește îndemnizație de șomaj în funcție de stagiul de cotizare timp de 

maxim 12 luni. Totuși, având în vedere că criteriile de eligibilitate au devenit mai stricte (este nevoie de un 

stragiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de data cererii de înregistrare ca șomer), 

un număr mare de șomeri nu se înregistrează oficial deoarece acest lucru nu este obligatoriu.   

 2000 2005 2010 2011 2014 

Șomaj înregistrat la AJOFM 21.303 9.449 12.490 8.358 7.140 

Rata șomajului (ca % din populația activă) 9,2 4,5 6,0 4,1 3,41 

Gen:   

Femei 9794 4082 5487 3849 3218 

% 8,5 4,0 5,7 3,9 3,28 

Bărbați 11509 5367 7003 4509 3922 

% 9,9 4,9 6,3 4,3 3,54 

Tabel : Șomajul înregistrat pe sexe în județul Maramureș în anii 2000, 2005, 2010, 2011 (sursa info: Institutul Național de Statistică 

– Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială, 2013) 

Tabelul arată, de asemenea, și procentul șomajului pe sexe. Este de remarcat faptul că procentul femeilor 

șomere din populația activă este mai mic decât procentul bărbaților șomeri, de altfel din totalul persoanelor 

șomere, procentul femeilor a scăzut ușor de la 45,97% în anul 2000 la 45,07% în anul 2014. 

Este de menționat faptul că doar persoanele care se înregistrează voluntar la agenție sunt calculate în 

statisticile oficiale, existând chiar unele motive din cauza cărora persoanele preferă să nu se înregistreze: 

- Lipsa încrederii în instituții publice (proceduri care durează, lipsa locurilor de muncă vacante etc.) 

- Neimportanța pe care o acordă acestei etape (de exemplu persoanele care nu sunt eligibile pentru 

primirea îndemnizației de șomaj sunt convinși că nu are rost să se înregistreze). 

- Din cauza faptului că aceste persoane nu sunt încurajate să se înregistreze ca șomeri, se produce o 

subestimare a șomajului. 

 

Șomajul local - Cifrele prezentate în tabelul de mai jos cu privire la numărul șomerilor din orașul 

Dragomirești, sunt preluate din raportul de activitate privind piața muncii în județul Maramureș în perioada 

2010-2011. 
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Anul 
Dec 

2010 

Mai  

2011 

Total județ Maramureș 12490 8248 

Mediul urban 7074 4092 

Mediul rural 5416 4156 

Oraș Dragomirești 141 85 
Tabel : Număr de șomeri în Orașul Dragomirești în anii 2010, 2011 (sursa info: AJOFM Maramureș - Raport de activitate 2010-

2011) 

 

Aceste date arata că ponderea șomerilor din mediul urban în anul 2010 atinge 56,63% din totalul șomerilor 

aflați în evidență la nivel judetean, iar în anul 2011 procentul scade la 49,61% din totalul șomerilor din 

județul Maramureș. Observăm aceeași tendință de scădere și în orașul Dragomirești.  

2.3.3. Protecția socială  

 

Ajutoarele sociale sunt menite să ajute familiile sărace să mențină un standart de viață minim. În general, 

asistența socială este oferită în cazul în care este trecut un așa-zis test al veniturilor. În continuare vom 

discuta cele trei tipuri de asistență socială : ajutor social, ajutor financiar pentru încălzire și alocații familiale 

acordate în orașul Dragomirești. 

 Ajutor social 

Spre deosebire de ajutorul de șomaj care se acordă tuturor persoanelor care au realizat perioada minimă de 

muncă, condiția să beneficiezi de ajutor social este să îndeplinești un anumit prag al veniturilor.  

Venitul minim garantat reprezintă o formă de asistență socială și se asigură prin acordarea unui ajutor social 

lunar. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelul venitului minim garantat și venitul 

net lunar al familiei sau persoanei singure. Cunatumul lunar al venitului minim garantat este stabilit prin 

raportare la indicatorul social de referință ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 lei (din anul 

2008). Din 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a stabilit la 975 lei lunar, 

pentru un program complet de lucru de 168,677 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,781 lei/ora. 

Nivelurile pentru venitul minim garantat sunt următoarele : 

Număr persoane 
Indicatorul social  

de referință ISR 
Valoare (lei) 

Persoană singură 0.283 ISR 141,5 

Familia formată din 2 persoane 0.510 ISR 225 

Familia formată din 3 persoane 0.714 ISR 357 

Familia formată din 4 persoane 0.884 ISR 433,5 

Familia formată din 5 persoane 1.054 ISR 527 

Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, 

ajutorul social se mărește cu 0.073 ISR 

36,5 

Tabel : Nivelul lunar al venitului minim garantat 

 
Nu beneficiază de ajutor social, familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre 

bunurile cuprinse în ”Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate” pentru nevoile familiei 
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(de exemplu nu beneficiază de ajutor social familiile care dețin aparatură electronică: aparate de filmat, 

camere video, laptop-uri etc., utilaje agricole). 

În tabelul următor vă prezentăm numărul de beneficiari de ajutor social în perioada 2012 – 2014:  

Tip asistență socială 
An 

2012 2013 2014 

 

Ajutor social 

Număr Dosare 1.207 1.289 1.188 

Beneficiari 2.376 2.556 2.724 

Valoare (lei) 213.956 246.802 250.549 

Tabel : Ajutor social – solicitări/ beneficiari/ valoare pentru anii 2012, 2013, 2014 (sursa info : Primăria Dragomirești) 

Datele indică la nivelul orașului Dragomirești un număr mediu de 100 de beneficiari direcți de ajutor social 

pe lună. 

 Ajutor financiar pentru încălzire 

Categoriile de beneficiari pentru care se acordă ajutor financiar pentru încălzire sunt solicitantii care 

utilizează pentru încălzirea locuinței energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încalzire și 

anume cel principal. 

În cazul orașului Dragomirești, pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea 

locuinței gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ 

membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcție de acest venit, conform tabelului de mai 

jos: 

Venit net mediu 

lunar pe membru de 

familie (lei) 

Cuantum (lei) 

Ajutor pentru gaze 

naturale 

(Buget stat) 

Cuantum ( lei) 

Ajutor pentru combustibili 

solizi sau petrolieri  

(Buget stat) 

Până la 155 lei 262 54 

Între 155,1 - 210 190 48 

Între 210,1 - 260 150 44 

Între 260,1 - 310 120 39 

Între 310,1 - 355 90 34 

Între 355,1 - 425 70 30 

Între 425,1 - 480 45 26 

Între 480,1 - 540 35 20 

Între 540,1 - 615 20 16 

Tabel : Cuantumul ajutorului financiar pentru încălzire în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie 

 
În tabelul este prezentată situația  beneficiarilor de ajutor financiar pentru încălzire în perioada 2012 – 2014: 

Tip asistență socială 
An 

2012 2013 2014 

Ajutor financiar 

pentru încălzire 

Beneficiari 996 328 280 

Valoare (lei) 91.666 33.211 27.766 
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Tabel : Ajutor financiar pentru încălzire – solicitări/ beneficiari/ valoare pentru anii 2012, 2013, 2014 (sursa info : Primăria 

Dragomirești) 

Numărul beneficiarilor de ajutor financiar pentru încălzire a scăzut simțitor din anul 2012 în anul 2013, 

menținându-se aceeași tendință de scădere și în anul 2014.  

 Alocațiile familiale 

Alocația pentru susținerea familiei se acordă în funcție de venituri și de numărul copiilor din familie, iar 

limita maximă de venituri până la care se acordă aceasta este 370 lei/ persoană.  

În luna februarie 2014, Ministerul Muncii, Familiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de 

urgență prin care propune instituirea ajutorului suplimentar pentru energie electrică și gaze naturale pentru 

beneficiarii ajutorului social și ai alocației pentru susținerea familiei, diferențiat în funcție de veniturile 

familiei/persoanei singure, respectiv 23 de lei pentru beneficiarii ajutorului social și ai alocației pentru 

susținerea familiei care au venituri pe membru de familie de până la 200 lei și 18 lei pentru beneficiarii 

alocației pentru susținerea familiei care au venituri pe membru de familie cuprinse între 201 si 370 lei. 

Tranșele de venituri în funcție de care se acordă alocația pentru susținerea familiei și cuantumurile acestora 

sunt următoarele: 

 
Tabel : Tranșele de venituri în funcție de care se acordă alocația pentru susținerea familiei și cuantumurile acestora 

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelul venitului minim garantat și venitul net 

lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 

10 lei. Familiile și persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat 

beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puțin un 

membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcționar 

public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial. 

Tabelul de mai jos oferă o privire asupra numărului beneficiarilor alocației pentru susținerea familiei :  

Tip asistență socială 
An 

2012 2013 2014 

Alocația pentru 

susținerea familiei 

Număr Dosare 1.091 1.068 912 

Beneficiari 2.736 2.670 2.098 

Valoare (lei) 108.320 87.072 144.336 
Tabel : Alocația pentru susținerea familiei  – solicitări/ beneficiari/ valoare pentru anii 2012, 2013, 2014 

(sursa info : Primăria Dragomirești) 
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Numărul de beneficiari de alocații pentru susținerea familiei au scăzut de la 90 beneficiari direcți/lună în 

2012 la 76 beneficiari direcți/lună în anul 2014.  

 Scheme de pensionare 

Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, 

condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. 

Varsta standard de pensionare în 2015 este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. Vârsta 

standard de pensionare pentru cadrele militare și asimilații acestora este de 60 ani. În prezent, stagiul complet 

de cotizare este de 35 ani pentru femei și bărbați. 

Pentru toate categoriile de pensionari vârsta standard de pensionare poate fi redusă pentru:  

- lucrul în condiții deosebite; 

- lucrul în condiții speciale;  

- lucrul în condiții de handicap preexistent calității de asigurat;  

- persecutatii politic, beneficiari ai Decretului-lege 118/1990. 

Pentru toate categoriile de pensionari stagiul complet de cotizare poate fi redus pentru: 

- Realizarea unui stagiu de 20 ani în minerit, în subteran; 

- Realizarea unui stagiu de 20 ani în profesiile artistice enumerate în anexa 4 la legea 263/2010; 

- Realizarea unui stagiu de 15 ani în zona I de radiații sau 17 ani în zona II de radiații în cercetare sau 

exploatare materii prime nucleare. 

- Realizarea unui anumit stagiu de cotizare în condiții de handicap grav sau accentuat preexistent sau 

nevăzător. 

Numărul pensionarilor din Dragomirești este de aproximativ 760 persoane/ lună, adică aproximativ 23% din 

totalul populației, este indicator al unei populații cu tendință de îmbătrânire. (sursa info: Primăria Dragomirești) 

2.3.4. Sănătate  

 

Starea de sănătate a populației este dependentă atât de starea și calitatea factorilor de mediu, cât și de 

standardul de viață creat de comunitate și de gradul de acces al populatiei la resursele comunității. 

Infrastructura de sănătate publică a orașului Dragomirești include: 

Sănătate 2012 2013 

Cabinete medicale de familie - total 1 3 

Cabinete medicale de familie - sector public 1 2 

Cabinete medicale de familie - sector privat - 1 

Cabinete stomatologice - total  1 3 

Cabinete stomatologice - sector public 1 1 

Cabinete stomatologice - sector privat - 2 

Farmacii - total 1 1 

Farmacii - sector privat 1 1 

Medici - sector public - persoane 1 1 

din total: Medici de familie sector public - persoane 1 1 

Medici - sector privat - persoane - 1 

din total: Medici de familie sector privat - persoane - 1 

Stomatologi - sector public - persoane 1 1 
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Stomatologi - sector privat - persoane - 2 

Farmaciști - secotr privat - persoane 1 1 

Personal sanitar mediu - sector public - persoane 2 2 

Personal sanitar mediu - sector privat - persoane 1 7 

Tabel : Infrastructura de sănătate (sursa info : DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

Orașul Dragomirești nu are spital uman, dar locuitorii beneficiază începând cu anul 2015 de un centru 

medico-social care funcționeză cu o capacitate de 20 de paturi, fiind dotat cu minimum de echipamente 

necesare. Clădirea este singurul obiectiv de patrimoniu din localitate, fiind recent restaurată. În această 

perioadă, Centrul medico-social furnizează servicii de îngrijire unui  număr de 15 persoane în vârstă, cu 

cazuri de boli severe, pentru care se asigură tratamente paliative.  

Datele statistice colectate nu permit o evaluare generală a stării de sănătate  a populației locale, dar din 

întâlnirile adhoc cu cetățeni ai orașului, aceștia au apreciat condișiile de mediu și un stil de viață tradițional 

ca principal cauză a unei stări de sănătate bune.  

 Sport și agrement 

Spațiile amenajate pentru sport - orașul Dragomirești dispune de un teren de fotbal împrejmuit cu teren 

aferent (14800 mp) echipat cu vestiarul echipei de fotbal (90 mp) și cabină vestiar (15 mp) – situate în zona 

centrală a orașului, între frontul construit estic la DJ și malul vestic al Râului Iza. 

În cadrul Programului local de îmbunătățire a calității mediului pe perioada 2007 – 2013, Primăria a 

comunicat Gărzii Naționale de Mediu, situația cu creșterea anuală a suprafețelor de spații verzi din 

proveniența Domeniului public și a proprietății private a Primăriei Dragomirești, cu următoarele date: 9.2 ha 

cu 26.2 mp / locuitori pentru anul 2008 – cu creșteri succesive până în anul 2013 – pâna la o suprafață de 33 

mp pe locuitor, cu un total de 11.2 hectare. A fost inclusă în aceste propuneri și suprafața de 8 hectare „Fata 

Dealului”. Ca urmare analizării acestei propuneri, se concluzionează că datorită declivității pronunțate a 

terenului aferent pădurii, se va urmări modalitatea de amenajare de zone verzi de-a lungul cursului Râului 

Baicu. 

Există și o sală de sport funcțională, care este utilizată atât de copii din școală pe timp de iarnă, dar poate fi 

utilizată și de către alți practicanți de sport locali. 

În oraș funcționează 3 organizații neguvernamentale cu profil sportiv. Nu există date cu privire la  numărul 

membrilor lor, sporturile practicate sau calendarul evenimentelor/ competișiilor sportive la care participă. 

 

2.4. Resursele sociale 

 

2.4.1. Rețele – relații sociale 

 

Dragomirești este o străveche localitate maramureșeană (atestată documentar din anul 1405) cu o populație 

mică (cca. 3.200 locuitori), în care fiecare locuitor nu numai că-și cunoaște vecinii dar și istoria familiilor lor. 

Relațiile sociale tradiționale într-o astfel de localitate sunt directe, comunitatea putând fi definită la limita 

generalității ca o familie extinsă.  
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La fel de adevărat este și faptul că relațiile între membrii comunității sunt marcate de memoria colectivă a 

orașului, de faptele petrecute în perioade anterioare (cooperativizarea, rezistența anticomunistă, reluarea 

terenurilor după desființarea cooperativei agricole de producție, reîntoarcerea în vatra satului a fiilor săi după 

pensionare sau disponibilizări forțate, apariția noilor struucturi economice private și a antreprenorilor locali, 

migrația masivă a forței de muncă în căutarea de venituri) și de statutul social al familiilor din care provin 

indivizii, profilul psihologic al ”mireșteanului” fiind  de ”cocoș” cum se auto definește: ”Stăpân pe 

pământurile şi bunurile lui,  neacceptând  asuprirea. Astfel în atitudinea şi în ţinuta lor s-au dezvoltat o serie 

de însuşiri proprii oamenilor liberi ca: o infăţişare mândră şi impunătoare, curajul impus de necesităţi: de a 

se apăra pe ei şi bunurile lor, iar frecvenţa la războaie le-a imprimat caracterul de oameni demni şi 

neslugarnici”.  

Ca peste tot în mediul rural românesc relațiile de familie, rudenie sunt cele mai puternice (asumate ca o 

obligație morală), urmate ca forță de relațiiledirecte din cadrul activităților de într-ajutorare în cazuri sociale 

de necesitate, în activități agricole și domestice. 

Aceste relații puternice pot să creeze poziții diametral opuse (de sprijin sau de rezistență la schimbare) față 

de procesul de dezvoltare locală, în absența unor metode participative de planificare, adaptate caracterului 

membrilor comunității locale. Aplicarea unor instrumente de informare și consultare publică (informare 

directă, afișare în zonele cu acces public, întâlniri adhoc, etc) sunt recomandate să preceadă procesele de 

decizie în soluționarea unor probleme de interes general local.  

Fenomenul social al emigrării populației active în căutarea unor surse de venituri a afectat structura și 

coeziunea tradițională a familiei locale. Unul dintre efectele acestui fenomen, generația copiilor crescuți de 

bunici, afectați social ireversibil de lipsa implicării directe a părinților în creșterea și educația lor, urmează 

să-și manifeste impactul asupra dezvoltării locale în următorii ani. 

2.4.2. Structuri sociale – societate civilă 

 

Cele mai importante structuri  civice locale sunt grupurile de într-ajutorare (organizații de bază așe 

comunității) centrate pe familie sau pe necesități sociale și activități agricole  sau în gospodărie.  

Istoricul asociativității locale are la bază  implicarea activă a intelectualității orașului (ex. Emil Bran) care a 

condus în perioada ante - interbelică la înfiinţare mai multe cooperative (asociații cu scop lucrativ) ca: 

"Ţibleşul" creată pentru exploatarea pădurilor, "Asociaţia Drănicerilor" creată pentru exploatarea şi 

prelucrarea materialului lemnos, "Unirea"- care avea ca scop asigurarea transportului de persoane precum și 

facilitarea înfiinţării unor instituţii bancare ca: Banca Populară "Creştinul" (1912) şi Cooperativa de 

Aprovizionare "Romanul" (1923). Iar pe plan cultural național la organizarea și derularea activității asociației 

culturale "Astra" (1911). 

După 1990,  în localitate au fost înființate în baza OG 26/ 2000 privind asociațiile și fundațiile (ONG – 

organizații neguvernamentale), aprobată cu modificări prin Legea 246/ 2005 cu modificările ulterioare, 8 

asociații cu o structură a domeniilor de activitate prezentată în graficul de mai jos: 
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Sentimentul religios al comunităţilor tradiţionale, conservatoare, este relevat prin prezenţa structurilor 

asociative de administrare a bisericilor locale și a vieții spiritual religioase din jurul acestora. În orașul 

Dragomireșeti funcționează 3 parohii (2 ortodoxe și 1 greco – catolică) și un Protopopiat (ortodox - 

Protopopiatul Iza). 

Activitățile structuri asociative laice sunt drastic limitate de accesul la resursele publice și au o  capacitate 

limitată de accesare a altor tipuri de  finanțăre. Funcționarea structurilor asociative religioase se bazează pe 

sprijinul financiar și material tradițional, necondiționat al enoriașilor din parohii.  

2.4.3. Buna guvernare 

 

Conform Legii Administrației Publice Locale (215/ 2001 cu modificările ei ulterioare/Legea 13/ 2012) 

Administrația publică locală este condusă de Consiliul Local , ca structură decizională,  având în componență 

13 consilieri locali, reprezentând 4 partide politice și 1 independent: 

Partid PSD PNG-CD PD-L PNL Independent 

Nr consilieri 2 1 5 4 1 

% 15,4% 7,7% 38,5% 30,8% 7,7% 

 

Membrii consilului local își desfășoară activitatea prin 3 comisii de specialitate: 

1. Comisia pentru studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și 

amenajarea teritoriului, gospodărire comunală și servicii, juridică și disciplină 

2. Comisia pentru administrație publică locală, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

orașului, agricultură și silvicultură 

3. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, tineret-sport-cultură și turism, religie, protecția mediului 

înconjurător, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, protecția și asistența socială; 

și prin ședințele de analiză și decizie ordinare lunare sau extraordinare.  

 

Primarul orașului Dragomirești pentru perioada 2012 – 2016 este domnul COSOR Vasile, care coordonează 

aparatul propriu de specialitate alcătuit din 10 persoane, orientat spre furnizarea de servicii către populație. 

Serviciile de dezvoltare locală sunt coordonate de către arhitectul șef al orașului prin departamentul de 

specialitate. 

Nici un membru al Consiliului Local sau al aparatului propriu al primarului  nu a trecut prin experința 

parcurgerii unui ciclu de viață a unui proiect cu finanțare externă, implicit printr-un ciclu de dezvoltare locală 

1

2

1

3

1
Coproprietate (terenuri silvice)
Mediu:  biodiversitate - turism montan
Cultural
Tineret - Sport
Dezvoltare locală - microregională
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planificată. Creșterea capacității de dezvoltare locală rămâne în opinia noastră principala provocare locală 

pentru perioada de planificare a dezvoltării locale. 

În acest an, la inițiativa Primăriei, Consiliul Local a decis asocierea și participarea orașului Dragomirești la 

constituirea și funcționarea unui grup de acșiune locală (GAL)  în cadrul componentei LEADER, al 

Programului Național de Dezvoltare Durabilă.  În aceste condiții,  prezentul document definește principiile, 

specificul și prioritățile de dezvoltare ale orașului Dragomirești în cadrul viitoarei asocieri pentru dezvoltarea 

microregională a Văii Izei. 

Creșterea relațiilor de cooperare între factorii interesați în procesul de dezvoltare locală și extinderea acestora 

la nivel microregional ar trebui să  devină o prioritate a bunelor practici de guvernare la nivel local.  

2.4.4. Identitate culturală 

 

Situat în bazinul superior al Izei, Orașul Dragomirești este localizat central într-una dintre cele mai 

reprezentative zone etno-culturale ale Maramureșului cu o cultură populară deosebit de diversă și valoroasă 

sprijinită pe simbolurile recunoscute la nivel mondial şi care îi conferă unicitate şi  autenticitate: poarta, 

troiţa, fusul cu zurgălăi, pecetarul, arta vestimentară, arta 

culinară, arta coregrafică și interpretativă vocală, arta ceramicii 

maramureşene. 

Pentru conservarea și protecția acestor valori, în anul 2001 a 

fost deschis singurul muzeu existent în orașul Dragomirești, 

dedicat în exclusivitate țărăncii - „Muzeul Țărăncii Române”. 

Muzeul este amanajat într-un spațiu tipic locului, atât prin 

originalitatea construcţiei (cea mai veche locuință de lemn de 

brad rotund de pe Valea Izei, datată din prima jumătate a 

secolului al XVIII-lea) cât și prin autenticitatea exponatelor. În curtea relativ mică găsim adunate obiecte 

specifice muncii țărăncii din zona Maramureșului.  

Patrimoniul cultural construit al  orașului, comparativ cu al localităților  învecinate, este reprezentat de un 

singur obiectiv:  

Oraş sau 

comună/Tipul 

monumentului 

istoric 

Monumente istorice cu valoare 

culturală naţională şi universală 

Monumente istorice cu valoare 

culturală locală 

Total 

Dintre care, 

cu valoare 

culturală 

naţională şi 

universală 

monumente ansambluri situri monumente ansambluri situri 

Dragomireşti - - - 1 - - 1 0 

Săliştea de Sus 2 - - 1 - - 3 2 

Bogdan Vodă 4 - 2 - - 1 7 6 

TOTAL MM 142 23 14 330 14 68 591 179 
 

Dragomireşti 
- clădiri cu destinaţie economică sau administrativă 

 II Fosta prefectură, azi Centrul Socio - Medical, sec. XX 
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Sursa PATJ MM 2008 / Patrimoniul construit – monumente cu valoare 

culturală universală, naţională şi locală 

Dar cea mai cunoscută clădire de patrimoniu a 

Dragomireștiului rămâne biserica de lemn expusă în 

cadrul Muzeului Satului ”Dimitrie Gusti” din București, 

construită după invazia tătară din 1717, care a dus la 

distrugerea localității. 

Începând cu anul 1969, își desfășoară activitățile cultural 

– artistice ansamblul de femei "Izvorul Izei", înființat pe 

lângă Căminul Cultural din localitate. Ansamblul a 

reprezentat cu onoare elementele patrmoniului cultural 

local (costume, obiceiuri, datini – cântece și jocuri) pe 

scene din țară și străinătate. Unul dintre principalii 

susținători ai ansamblului a fost folcloristul maramureșean 

Nicoară Timiș. 

În primăvara fiecărui an în Dragomirești se organizează  

festivalul de ecologie și folclor pentru copii şi tineret 

"Câte flori pe Iza-n sus", ajuns la cea de a XX-a ediție, 

având ca scop de a facilita cunoașterea și relațiile între 

tineri prin intermediul conservării și promovării tradiţiilor, de a găsi farmecul trecut al petrecerii timpului 

liber. 

Bibliotecile publice din localitate au o lungă istorie, începută în anul 1935 când se înființează prima 

bibliotecă publică "Vasile Pârvan", creată din initiaţiva unor localnici iar primele donații (600 de cărți) au 

fost  făcute de către intelectuali ai acelor vremuri, din Dragomireşti precum şi din sate vecine. Biblioteca a 

funcţionat timp de 10 ani,  desfășurarea războiului afectându-i complet activitatea . 

Biblioteca orășenească actuală pune la dispoziția cititorilor locali peste 8.000 volume de cărţi. Abonații  

bibliotecii sunt în majoritatea lor adulți deoarece elevii în marea lor majoritate se îndreaptă către biblioteca 

şcolară din incinta şcolii, de unde îşi împrumută cărţi în 

vederea studierii pentru diferite discipline. 

 

 

 

 

Situația instituțiilor culturale locale (comparativ cu localitățile învecinate) prezentată mai jos:  

Municipiul/ 

Oraşul/ Comuna 
Loc. Biblioteci Raport 

Case de Cultură/ 

Cămine culturale 
Raport 

Muzee/ Colecţii 

muzeale 
Raport 

Dragomireşti 3155 2 1577,5 1 3155 1 3155 

Săliştea de Sus 5089 2 2544,5 1 5089 - - 

Bogdan Vodă 3223 2 1611,5 2 1611,5 - - 

Cultură / Artă / Recreere 2012 2013 

Biblioteci - total - număr 2 2 

Biblioteci publice - număr 1 1 

Volume existente în biblioteci 17379 17407 

Volume eliberate 3440 3069 

Cititori activi la biblioteci 477 474 

Muzee  1 1 

Cămin cultural 1 1 
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Tabel: Infrastructura de recreere (sursa info : DJS MM / Fișa localității – Oraș Dragomirești) 

Față de indicatorul de evaluare culturală acceptat de Directoratul de Cultură al Uniunii Europene (raportului 

dintre numărul instituțiilor culturale locale față de numărul total al populației = 300 – 400 persoane/ 

instituție), valorile locale pot fi îmbunătățite doar printr-o dezvoltare și diversificare a instituțiilor/ 

obiectivelor culturale din comunitate. 

2.5. Resursele financiare 

Care sunt resursele financiare disponibile pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locale publice sau 

private? Din această perspectivă acest subcapitol analizează: 

- Sursele de venituri din localitate (publice locale și familiale) și dintre acestea care pot fi alocate 

procesului de dezvoltare locală; 

- Sursele de economisire (strategii de economisire locală); 

- Serviciile financiare accesibile pe  plan local; și 

- Accesul la finanțări a localității. 

 

2.5.1. Surse de venituri  

 

 Sursele de venituri ale bugetului public 

Datele primare furnizate de către aparatul propriu alprimarului orașului Dragomirești, prezentate sintetic în 

tabelulde mai jos :  

  31.12.2013 31.12.2014 

 VENITURI TOTAL  3.856.814 4.514.544 

 Venituri proprii  1.354.407 1.246.513 

1 Venituri curente, din care 3.625.704 3.528.902 

 *cote si sume defalcate din impozitul pe venit 650.387 692.174 

 * sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 2.334.798 2.267.674 

 * tansferuri voluntare 9.499 14.715 

2 Venituri din capital 0 0 

3 Incasari din rambursare imprumuturi acordate 73.000 0 

4 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 158.110 985.642 

 CHELTUIELI TOTAL 3.850.743 4.345.498 

 cheltuieli de functionare   3.914.058 

 cheltuieli de dezvoltare    431.440 

 *ordine publica si siguranta nationala   

 *invatamant   

 *locuinte, servicii si dezvoltare publica   

 *protectia mediului  61.440 

 *transporturi (căi de comunicații)  370.000 

 EXCEDENT/DEFICIT 6.071 169.046 

(Sursa info: Primăria Dragomirești) 
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indică: 

- scădere a aportului veniturilor propri la bugetul local (de la 35,1% în 2013 la 27,6% în anul 

2014) – ceea ce indică o scădere a capacității economice locale sau a capacității  administrației 

locale de colectare a atxelor și impozitelor, respectiv o creștere a dependenței dezvoltării 

orașului de surse (și decizii) din exteriorul lui;  

- ceea mai importantă creștere a avut loc la nivelul subvențiilor acordate de nivele de rang 

superior ale administrației publice (de peste 6 ori în 2014 față de 2013, crescând de la 4,1% din 

totalul veniturilor, la aproape 22%); 

- cheltuielile de dezvoltare ale orașului nu depășesc 10% din totalul cheltuielilor bugetului local, 

ceea ce coroborat cu valoarea asistenței financiare publice externe localității descrie o orientare 

bugetară spre furnizarea serviciilor publice către populație.  

 Investiții publice prioritare 

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local: 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului 

Valoarea totală 

(mii lei) 

Surse proprii 

(mii lei) 

1. Realizare trotuare 150 150 

2. Construcție poduri peste râurile Iza și Baicu 900 900 

3. Îmbunătățirea iluminatului public 165 165 

4. Lucrări de punere în funcționare stație de epurare 100 100 

5. Construcție Remiză P.S.I. 150 150 

6. SF + PT Extinderea rețea de alimentare cu apă 

potabilă și rețea de canalizare 

100 100 

7. Lucrări de reabilitare rețea de infrastructură stradală 

în orașul Dragomirești 

2.100 2.100 

8. Drumuri agricole 600 600 

9. Spații verzi 80 80 

10. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Liviu 

Rebreanu” Dragomirești 

80 80 

 Total: 4.425 4.425 
(Sursa info: Primăria Dragomirești) 

este orientată prioritar spre (1) reabilitarea infrastructurii de acces - comunicații și transport (84,75% din 

fondurile alocate dezvoltării); (2) siguranța populației (7,12%); (3) managementul local de mediu  (6,33%) și 

spre (4) educație (1,81% din suma alocată investițiilor). 

 Veniturile populației 

În mod tradițional sursele de venit ale locuitorilor, familiilor locale, proveneau înainte de 1990, în 

majoritatea lor, din salarii provenite din industrii din afara localității (minerit – zona Borșa, prelucrarea 

lemnului – zona Vișeu, Sighet, alte activitâți industriale – zona Sighet).  Agricultura montană de subzistență 

nu a putut niciodată să acopere necesitățile financiare individuale sau familiale ale localnicilor. 

După 1990 și în special în decada 1992 – 2002, două fenomene sociale au schimbat structural sursele de 

venituri ale localnicilor. În primul rând procesul de restructurare industrială a întregului județ  (închiderea 
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minelor și a industriei grele, reducerea activității în industria lemnului) a condus la  pensionări anticipate și 

concedieri colective urmate de reintoarcerea fiilor satului din centrele industriale la gospodăriile parintești. 

Efectul scăderii resurselor financiare locale individuale datorită restructurării surselor industriale de locuri de 

muncă a fost emigrarea în străinătate a unei părți importante din forța de muncă activă în căutarea  de noi 

surse de venituri. 

Din aceste considerente sursele de venituri individuale, familiale au un impact mic asupra consolidării 

bugetului public local și provin majoritar din: (1) pensii, (2) bani trimiși de membrii de familie plecați la 

muncă în străinătate, (3) munci ocazionale, pe durate determinate,  pe piața gri și neagră a forței de muncă și 

(4) produse și servicii agricole din gopodăria agricolă de subzistență sau din fondul silvic. 

2.5.2. Principalele surse locale de economii 

 

Principalele surse de economii ale populației locale sunt reprezintate de gospodăria agricolă de subzistență 

furnizoare de alimente și de într-ajutorarea în cadrul rețelelor locale sociale, a grupurilor de sprijin, 

manifestată în cadrul lucrărilor agricole, a lucrărilor civile, domestice din gospodăria proprie și în cazul unor 

situații sociale de necesitate (naștere, căsătorii, boală - decese, etc). 

Majoritatea economiilor sunt orientate spre întreținerea gospodăriilor (menținerea sau creșterea calității 

vieții) și creșeterea, educația copiilor. 

2.5.3. Furnizori locali de servicii financiare 

 

La nivelul orașului Dragomirești, serviciile financiare sunt furnizate de sucursale ale Băncii Române de 

Dezvoltare și a Băncii Casei de Economii și Consemnațiuni, a căror ofertă include: deschidere, operații și 

administrare de conturi curente, operații cu carduri, creditare, economisire și investiții, transferuri de bani, 

inclusiv asigurări. Serviciile bancare sunt orientate atât spre persoanele fizice din localitate cât și înspre 

persoanele juridice, publice sau private care funcționează în oraș .  

Tot în Dragomirești funcționează și Cooperativa de Credit ”Creditul Românesc”, specializată pe furnizarea 

de microcredite pentru nevoi speciale.  

2.5.4. Acces local la surse de finanțare nerambursabilă 

 

Capacitatea locală de accesare a fondurilor europene s-a manifestat doar în domeniul agricol. În perioada 

2007-2013, au fost pregătite 14 dosare pentru accesarea Măsurii 141 – ”Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistență”, conform căreia se oferea sprijin timp de 5 ani în valoare de 6.000 lei/an, pentru 

următoarele tipuri de activități: 

- creșterea animalelor (oi) - 1 proiect; 

- cultivarea afinelor - 1 proiect; 

- apicultură - 12 proiecte. 

Dintre cei 14 beneficiari, 2 au renunțat pe parcursul implementării proiectului sau nu au îndeplinit condițiile 

specificate în contractul de finanțare (sursa info: Primăria Orașului Dragomirești – departamentul Registrul 

Agricol).  

Cu toate acestea capacitatea locală de accesare și administrare a unor fonduri nerambursabile este foarte 

scăzută. Cu excepția anului 2014, când Primăria orașului Dragomirești a accesat o sumă pentru refacerea și 
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modernizarea infrastructurii din Programul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nu 

s-a reușit atragerea de finanțări nerambursabile prin eforturi locale. 

Pentru a putea atrage la nivel local oportunitățile de finanțare existente la nivel național trebuie schimbată  

radical strategia de investiții în localitate și promovarea dezvoltării capacității locale de dezvoltare ca una 

dintre prioritățile de finanțare din bugetul local.  

 

2.6. Analiza Strategică_SWOT 

Cel mai cunoscut instrument de analiză strategică a indicatorilor cantitativi și calitativi colectați este Analiza 

SWOT2. Componentele fundamentale ale unei analize SWOT sunt date de comparația:  

1. caracteristicilor mediului intern (propriu domeniului de analiză definit) descrise prin Puncte 

Tari = Avantajele competitive ale domeniului analizat și Punctele Slabe = Dezavantajele, 

slbiciunile  domeniului, cu 

2. evoluția probabilă a mediului extern domeniului studiat (impactul asupra domeniului studiat), 

descrisă în termeni de Oportunități și Pericole care pot influența domeniul analizat fără ca 

acesta să  poată influența apariția lor . 

Analiza SWOT a fost făcută pentru fiecare tip de resursă locală analizată. 

 Analiza SWOT a resurselor naturale (localizare geografică, sol_subsol, ape, biodiversitate (floră și 

faună), surse de poluare și risc) 

S (+) PUNCTE TARI: 

 Localizarea geografică într-o regiune 
istorico-etnografică (”Maramureșul 
istoric”), la poalele munților Țibleș 
conținând toate etajele geografice de la gol 
alpin la lunca răului Iza; 
 Resurse minerale (ape sărate, minerale, 
sulfuroase/ roci: andezit, gresie, sedimentar, 
caolin);   
 Bazin hidrografic bogat - răurile Iza și 
Baicu cu ecosisteme care au avut un impact 
important asupra calităţii vieţii localităților 
de pe malurile lor; 
 64% din teritoriu acoperit cu păduri, 
majoritar fag (58%) si molid (27%); 
 37% terenuri agricole, din acestea 82% 
pășuni și fânețe;  
 Floră diversă și faună bogată pe toate 
etajele de relief (alpin, subalpin, deal, 
luncă) - Sit Natura 2000 ROSCI0264 Valea 
Izei și Dealul Solovan (acoperă 95% din 
suprafața orașului) și Aria Protejată de 
interes național Acer - Țibleș - Bran; 
 Închiderea platformei neconforme de 
deșeuri menajere a orașului, (depozitate în 
rampa de transfer de la Sighetu Marmației); 
 Amenajări hidrotehnice în intravilanul 

W (-) PUNCTE SLABE: 

 Potențial limitat sau neevaluat al resurselor minerale; 
 85,5% din suprafața forestieră și 53% din suprafața totală a 
localității se află sub administrarea centralizată a Regiei Naționale  
a Pădurilor cu un impact minim asupra dezvoltării locale; 
 Potențialul hidrografic în scădere datorită reducerii 
precipitațiilor ca efect al schimbărilor climatice, exploatării zonei 
silvice -  de retenție a apei  pluviale, a blocării cursurilor de apă de 
construcții hidroenergetice,  
 Poluarea apelor de suprafață și subterane (împreună cu a 
solului) datorită depozitările necontrolate de deșeuri (borhot, 
rumeguș), scurgerilor din platfomele de gunoi menajer aferente 
adăposturilor de animale, deversărilor de ape uzate menajere, sau 
acide din lucrări miniere părăsite; 
 Terenuri arabile sub 17%; 
 Eroziunea solului este în creștere (fiind afectate 34% din 
suprafața agricolă a regiunii), apar terenuri degradate și 
neproductive în extravilanul localității, alunecări de teren cu 
potențial redus în zonele fără construcții; 
 Trafic intens și greu prin localitate; 
 Managementul deșeurilor – o problemă județeană; 
 Structura peisajului și a ecosistemelor afectată de activitățile 
umane, valoarea naturală conservativă fiind mult redusă; 
Amenințări asupra gradului de conservare a biodiversității, asupra 
calității resurselor naturale (poluare, braconaj, exploatare primară 
intensivă, urbanism – blocarea cursurilor de apă, etc); 
 Restricționarea tipurilor de activități economice locale de 

                                                   

2
 SWOT – Strenghts (puncte tari, avantaje), Weaknesess (puncte slabe, slăbiciuni), Opportunities (oportunități), Threats (pericole, 

amenințări). 
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localității care au eliminat riscurile de 
inundații. 

statutul de conservare a sitului Natura 2000 (fără administrație); 
 Pierderea tradițiilor de dezvoltare locală pe baza administrării 
obștești a resurselor  naturale – cauzate de schimbările socio – 
economice din ultimii ani și de neimplicarea civică în problemele 
de mediu. 

O (+) OPORTUNITĂȚI:  

 Noul Cod Silvic – oportunitate de 
inițiere a unei colaborări cu RomSilva 
pentru corelarea obiectivelor de 
management silvic cu cele de dezvoltare 
locală; 
 Participarea partenerială în 
administrarea Sit_ului Natura 2000 pentru 
conservarea – protecția biodiversității 
locale și valorificarea serviciilor furnizate 
de aria protejată. Sit_ul Natra 2000 ”Valea 
Izie și Dealul Solovan” nu are încă un 
contract de administrare.  
 Valorificarea turistică a patrimoniului 
natural și culltural este considerată un 
avantaj competitiv și o prioritate la nivel 
național, identificat ca o nișă de dezvoltare 
la nivel național susținută de campnaia de 
promovare internațională ”România, 
grădina Carpaților”. 
 Existența mai multor programe de 
finanțare active în domeniul protecției și 
conservării biodiversității și a economiei 
”verzi” dar și pentru măsuri de diminuare a 
riscurilor naturale (cutremure, inundații) și 
de  intervenție în cazul manifestării 
acestora; 

T (-) AMENINȚĂRI: 

 Manifestarea locală a fenomenelui global de încălzire și 
creștere a nivelului de poluare duce la agravarea problemei 
debitului și a calității apei, cantitatea și calitatea recoltelor, a 
lemnului exploatat, a condițiilor de viață – degradarea calității 
solului și a aerului, etc).     
 Reducerea atractivității turistice și economice locale datorită 
pierderii calității mediului natural, a biodiversității (floră și faună) 
din diverse motive;  
 Orașul este localizat într-o zonă de macroseismicitate de gradul 
„6”, care poate provoca distrugeri în zone populate pe o rază de 
până la circa 160 km; 
 Absența colaborării între RomSilva și autoritatea publică locală 
pentru corelarea obiectivelor de dezvoltare poate deveni o piedică 
în calea dezvoltării locale; 
 Luarea deciziilor/ acordarea avizelor de către autorități de 
reglementare și control de rang superior fără evaluarea impactului 
asupra dezvoltării socio  -  economice și de mediu locale, fără 
consultarea comunității;   
 Pierderea tradițiilor agricole (trecerea de la zootehnia extensivă 
la agricultura  intensivă) și  a celor meșteșugărești; 
 Neînţelegerea rolului și necunoașterea statutului Sit_ului 
Natura 2000 şi a potenţialului de susținere a dezvoltării socio-
economice locale – amânarea reglementării sistemului 
compensațiilor financiare pentru terenurile agricole din 
perimmterul ariei protejate; 
 Creşterea decalajului de dezvoltare între centrele – polii urbani 
de dezvoltare şi localităţile mici şi mijlocii datorită diferenței 
gradului de capacitate și/  sau de eligibilitate a accesului la 
finanţarea privind protecţia mediului. 

 Analiza SWOT a resurselor fizice (infrastructura de acces, de utilități publice și de mediu; economia locală) 

S (+) PUNCTE TARI: 

Infrastructura de acces: 

 Rețea de drumuri existentă: (DJ 186 – legătura cu 
localitățile de pe Vl Izei, cu conexiune la  DN17 – Sud 
via Săcel și DN18 – Est, Nord, Vest – Via Borșa); 
(51,4 km drumuri forestiere); (55 km drumuri agricole 
de pământ); (167 străzi secundare/ 10,38 ha); 
 Proiect asfaltare drumuri locale: 90% - FND/MDR, 
10% - Buget local; 
 Al treilea volumde trafic auto în scop turistic din 
judetul Maramureș  (după Baia Mare – Satu  Mare 
și Săcel – Moisei – Borșa); 
 Accces la linia de Cale Ferată cu o cale: Salva –– 
Sighetu Marmatiei - Câmpulung la Tisa, prin Săliștea 
de Sus (5 km Est); 
 Cel mai apropiat aeroport Baia Mare (105 km), dar 
și un platou natural folosit în trecut de către aviația 
utilitară; 
 Modernizarea infrastructurii locale este susținută de 

W (-) PUNCTE SLABE: 

Infrastructura de acces: 

 Orașul nu este nod rutier; 
 Nu există alte legături rutiere cu UAT-uri 

învecinate; 
 Străzile orașului sunt într-o stare de viabilitate 

mediocră și rea; 
 Rețeaua stradală nu este modernizată în totalitate; 
 Nu sunt asigurate zonele de protecție a străzilor în 

scopul unor modernizări viitoare; gabaritul actual 
și poziționarea clădirilor nu permit în toate 
cazurile dezvoltarea ulterioară a rețelei stradale; 

 Trafic greu prin localitate; 
Infrastructura de utilități: 

 Încălzire majoritară cu combustibil solid vegetal/ 
Lipsa unui sistem de încălzire cu gaz; 
 Sistemul de furnizare a energiei electrice este 
învechit, subdimensionat; 
 Cele 2 microhidrocentrale nu au un impact asupra 
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cele mai multe proiecte din lista de investiții a 
autorității publice locale. 
Infrastructura de utilități: 

 Rețele de energie electrică, de comunicații digitale 
și mobile acoperă întregul oraș; 
 Existența a 2 microhidrocentrale; 
Infrastructura de mediu: 

 Sistem public de captare și alimentare cu apă a 
tuturor gospodăriilor; 
 Sistemul de canalizare acoperă 60% din 
gospodăriile orașului; 
 Rampa de gunoi a orașului a fost închisă. 
Construcții – urbanism: 

 Caracteristicile urbane (infrastructura și servicii) 
care au permis obținerea statutului de oraș; 
 Plan de Urbanism General aprobat și aplicat. 
Economie: 

 Societăți comerciale de exploatare și prelucrare a 
resurselor naturale (lemn, piatră, agricole – alimentație 
publică, distilarea alcoolului); 
 14 proiecte accesate în domeniul agricol pe Măsura 
141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” 
(1- creșterea animalelor, 1 - cultivarea afinelor, 12 - 
apicultură)/ 12 în derulare); 
 Potențial mare pentru produsele anexe ale pădurii 
(ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale); 
 Potențial  vegetal mijlociu la pășuni și fânețe - 
potențial zootehnic mare cu procesarea produselor în 
cadrul fermei;  
 Potențial pomicol (favorabilitate naturală mare) 
pentru: alun, afin, zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, 
măceș, corn; 
 Potențial pomicol (favorabilitate potențată) pentru: 
gutui, măr, nuc, vișin, coacăz, cătină, agriș, soc, 
lonicera, aronia.  
 Densitate mare de utilaje agricole raportate la nr. de 
populație; 
 Existența pieței tradiționale care favorizează 
schimburile economice locale; 
 Cele mai multe societăți comerciale în comerț (20) 
și furnizare de servicii către populație (6); 
 2 societăți comerciale care asigură cazare (turism); 
 Prezența obiectivelor turistice naturale  și culturale, 
diversitatea resurselor turistice face posibilă afirmarea 
unor tipuri variate de turism (eco_agro_turism, turism 
sportiv, de recreere, montan, balnear, turism 
etnografic, turism laic/religios/cultural, turism 
științific); 

dezvoltării locale (proprietar privat); 
Infrastructura de mediu: 

 Sistem de canalizare fără conexiune la stația de 
epurare, nefuncțională; 
 Alimentarea cu apă potabilă, nu poate asigura 
debitul și calitatea necesară a apei furnizate  - nu există 
furnizor specializat de servicii de apă-canal; 
 Absența unei colectări selective/ reciclării locale a 
deșeurilor –  distanțe relativ mari a transportului 
deșeurilor locale (rampa intermediară la Sighetu 
Marmației). 
Construcții – urbanism: 

 Pierderea identității arhitecturale a comunității 
marmureșene tradiționale; 
 Aglomerarea construcțiilor și a demarcării 
gopodăriilor, creând dificultăți de acces în special în 
cazuri de necesitate, urgențe. 
Economie: 

 Peste 52% din teritoriu UAT administrat de 
RomSilva, dar fără impact asupra economiei și  pieței 
muncii locale - clasa de producție forestieră medie 3 
(unde 1 max și 5 min); 
 Suprafață arabilă/număr de locuitori și potențial  
general vegetativ  scăzut; 
 Grad ridicat de fărâmițare a proprietăților agricole 
-  ferme agricole familiale de subzistență – cu forță de 
muncă îmbătrânită; 
 Cel mai scăzut grad de mecanizare de pe Vl. Izei 
(ha arabil/ tractor sau mașini agricole) ; 
 Grad scăzut de asociativitate/ Dispariția 
asociațiilor de producători tradiționali (meșteșugari): 
țesături, prelucrarea lemnului - dranițe; 
 Atractivitate redusă pentru investițiile strategice, 
competitive tehnologic și cu segmente de piață stabile 
– în lipsa unor servicii de marketing și a facilităților 
locale ( spații funcționale, infrastructură de acces și 
utilități, scutiri/ reduceri de taxe și impozite);  
 Număr mic de inițiative antreprenoriale în toate 
domeniile economice – efect al absenței  infrastructurii 
și serviciilor de sprijin a afacerilor, de educație 
profesională și antreprenorială; 
 Diversificare scăzută a serviciilor și produselor 
furnizate de către agenții economici locali locuitorilor 
și potențialilor turiști ; 
 Capacitate locală redusă tehnică  și financiară 
pentru  managementul finanțărilor neraambursabile în 
domeniul economic; 
 Absența unei strategii turistice locale și a unei 
infrastructuri dedicate aplicării ei - diversitate și 
atractivitate scăzută a serviciilor, a promovării; 

O (+) OPORTUNITĂȚI:  

 Existența surselor de finanțare nerambursabilă 
guvernamentale și externe, pentru toate aspectele 
dezvoltării fizice și  economice a localității: 
infrastructură de acces și utilități, servicii de sprijin și 
formare antreprenorială; 
 Implicarea Consiliului Județean în proiecte de 

T (-) AMENINȚĂRI: 

 Izolarea geografică și economică a județului datorită  
stării căilor de acces (DN 17 și DN 18) și a distanțelor 
față de piețele de consum; 
 Incalcari ale prevederilor acordurilor internationale 
(ex. Directive ale CE) cu privire la termenele atingerii 
tintelor infrastructurii de mediu: deseuri, ape uzate. DE 
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modernizare a infrastructurii județene rutiere de 
legătură între centrul județului și zonele  lui istorice 
(ex. DJ 184 Baia Sprie – Bârsana DJ 185). 
Posibilitatea promovării la nivel județean a unui 
proiect similar de modernizare a infrastructurii de 
acces sau utilități (ex. DJ 186 pe Valea Izei – 
incluzând drumuri de centură pentru descongestionarea 
traficului din centrul localităților).   
 Tendințe globale de creștere a pieței produselor și 
serviciilor: (a) ”verzi”, ecologice, a resurselor naturale 
valorificate superior și (b) ”culturale și creative” care 
îmbină utilitatea cu valoarea culturală: ex. roci  
fasonate, prelucrate pentru lucrări de restaurare, artă 
meșteșugărească inclusiv tehnici, metode tradiționale 
de prelucrare, etc, (c) aplicabilitatea practică a 
cercetării și inovării, accesul la rezultatele CDI  de 
către agenții economici și populație. 
 Evaluarea potențialului agricol al localităților 
eligibile pentru fiinanțare în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, orientativ pentru 
planificarea afacerilor agricole; 
 Creșterea importanței tehnologiei informației și 
comunicării în toate aspectele dezvoltării economice; 
 Maramureșul – este unul dintre cele mai cunoscute 
mărci turistice din Regiunea de Nord Vest, fiind căutat 
pentru petrecerea sărbătorilor tradiționale și a 
concediilor  familiale – orașul prezintă unui număr 
reprezentativ de gospodării tradiţionale, cu organizare 
şi arhitectură specifice regiunii; 

r Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane; 
 Atractivitatea investițională scăzută a orașului în 
lipsa facilităților urbanistice (spații funcționale – parc 
agro-industrial) și  a modernizării utilităților 
(furnizarea de energie,  apă – canal) 
 Cadrul economic global  afectat de crize generale și 
zonale;  
 Absența unor politici economice microregionale, 
județene  – a capacității de planificare economică, de 
corelare a dezvoltării economice cu resursele locale, a 
serviciilor de marketing – promovarea teritorială; 
 Compromiterea potențialului economic turistic prin 
exploatarea inadecvată a resurselor naturale, 
dezvoltarea altor forme de valorificare economică 
intensivă pe termen scurt (industrie, agricultură, 
silvicultură) sau prin renunțarea la valorile culturale 
locale materiale și imateriale în favoarea altor valori 
importate, fără valoare. 
 Compromiterea dezvoltării pe termen lung a 
orașului prin exploatarea primară, cantitativă, intensivă 
a resurselor naturale. 

 

 Analiza SWOT a resurselor umane (populația, starea și infrastructura de învățământ și sănătate) 

 

S (+) PUNCTE TARI: 

Populație 

 Număr relativ stabil de populație în ultimii 10 ani 
(+ 60 de persoane in 2011 față de ultimul Recensământ 
2002 si – 30 de persoane fata de 2013),  diminuarea 
fenomenului migrațional ; 
Învățământ 

 Infrastructura școlară (spații, dotări, echipamente) 
și personalul didactic existent (ciclul primar – 
gimnazial/ profesional); 
 Distanțe relativ mici până la unități școlare liceale ( 
Borșa – 34 km, Vișeu de Sus – 22 km, Rozavlea – 11 
km, Ruscova – 26 km, Năsăud – 87 km); 
 Cele mai apropiate centre universitare (Sighetu 
Marmatiei – 47 km, Năsăud – 63 km, Bistrița-Năsăud 
– 87 km, Baia Mare – 105 km); 
Asistență socială 

 Sistemul integrat de prestații/ beneficii sociale 
acordate în comunitate: ajutor social, ajutor financiar 
pentru încălzire, alocații familiale, pensii din diferite 
scheme. 
 Generația vârstnică, fostă angajată în domeniile 

W (-) PUNCTE SLABE: 

Populație 

 Grup mare de populație emigrată în străinătate 
(1992 – 2002 ) pentru căutarea unui loc de muncă; 
 Spor natural negativ în ultimii 3 ani; 
 În cadrul familiilor care lucrează în străinătate, 
există tendința de a naște și crește copiii în țara locului 
de muncă – pierderea populației nou-născute; 
 Emigrarea populației tinere în străinătate la rudele 
emigrate anterior, spre orașe mai mari pentru in 
căutarea unui loc de muncă sau pentru continuarea 
studiilor; 
 Apariția cazurilor psiho - sociale la copiii părinților 
emigrați, aflați în grija rudelor; 
Învățământ 

 Nivelul educational maxim eset cel gimnazial; 
 Desființarea profilului de ucenicie/meserii din 
cadrul liceului; 
 Lipsa serviciilor de formare profesională în 
domeniul exploatării și prelucrării resurselor  natural,  
pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 
 Lipsa programelor/ activităților de educație/ 
implicare civică. 
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industriale restructurate în ultimii 15 ani, a căror pensii 
permit un standard de viață decent și susținerea 
copiilor.   
Sănătate 

 Creșterea infrastructurii și a numărului personalului 
medical – deschiderea centrului medico-social care va 
funcționa cu un total de 20 de paturi. 
Sport - agrement 

 Infrastructura sportivă existentă,  
 Stilul de viață tradițional sănătos favorizat de 

calitatea mediului înconjurător.  
 

 

Asistență socială 

 Cel puțin 280 de familii sunt beneficiare a unei 
forme de asistență socială, ceea ce reprezintă aprox 
25% din populația localității, sub 10% din populație 
beneficiazp de mai multe tipuri de prestații/ beneficii 
sociale publice. 
Piața muncii – formare profesională 

 Reducerea accentuată a locurilor de muncă formale 
(contracte de muncă) în localitate:   175/în anul 2013 
(0,05% din populație) = creșterea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
 Tendințe de scădere a populației ocupate cu 
agricultura (activitatea agricolă rămâne o ocupație a 
populației tradiționaliste, vârstnice) și a restrângerii 
zonelor agricole datorită “urbanizării” localității 
(extinderea zonelor rezidențiale); 
Sănătate 

 Stabilitatea și continuitatea furnizării serviciilor 
medicale în oraș.  
Sport - agrement 

O (+) OPORTUNITĂȚI:  

 Educația, prin toate  formele ei (formală, informală,  
nonformală) – poate compensa calitativ, sporul negativ 
al populației;  
 Educația profesională și antreprenorială poate clădi 
speranța ca tânăra generație să-și identifice și să-și 
atragă surse de venituri la nivel local, întemeindu-și 
familii acasă. 
 Abordarea integrată a asistenței sociale cu serviciile 

pe piața muncii pentru a facilita accesul la resurse 
private a perssoanelor asistate din surse publice; 

 Promovarea economiei sociale – înființarea 
structurilor de economie socială  

 Importanța acordată la nivel internațional 
dezvoltării resurselor umane ca principalul factor de 
dezvoltare organizațională și locală – existența 
programelor de finanțare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea infrastructurii și a capacității resurselor 
umane și a serviciilor sociale; 
 Asigurarea stabilității și continuității actului 
medical – serviciu fundamental pentru  populație și 
pentru o zonă turistică, 
 Sportul și agrementul -  pe  lângă rolul important 
avut pentru dezvoltarea resurselor  umane și sociale, 
pot diversifica serviciile turistice zonale; 
 Promovarea programelor de prevenție și a educației 
pentru un stil de viață sănătos.  

T (-) AMENINȚĂRI: 

 Ignorarea sau  minimalizarea investițiilor în 
resursele umane la nivel zonal, județean, național; 

 Creșterea șomajului în condițiile crizei economice; 
 Continuarea exodului populației tinere din 

comunitate din cauza stagnării economiei locală și 
implicit, lipsa de oportunități profesionale; 

 Recrudescența bolilor datorate  unui stil de viață 
nesănătos, a stress_ului  cotidian, a sărăciei.  

 Analiza SWOT a resurselor sociale (relații și structuri sociale, buna guvernare și identitatea culturală) 

S (+) PUNCTE TARI: 

 Relații strânse între locuitori, bazate pe experiențe de 
viață și valori comune; 
 Viață socială activă: 

- concentrată în jurul bisericii ca lider spiritual al 
comunității și  a calendarului vieții religioase;  

W (-) PUNCTE SLABE: 

 Coeziune familială marcată de  fenomenul 
emigrării în căutarea unor surse de venit. Marii 
perdanți - copii celor plecați, rămași în grija 
rudelor; 
 Valori  sociale (încredere, ajutor voluntar, 
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- componentă laică marcată prin (a) implicarea 
cetățenilor în grupurile tradiționale de într-ajutorare, 
(b) în structuri ale societății civile (8 ONG-uri cu 5 
domenii de activitate) sau (c) în viața politică; 

 Structuri decizionale (Consiliul Local) și executive 
(aparatul propriu al  Primarului) ale administrației  publice 
locale funcționale;  
 Tradiții istorice de conducere obștească a comunității, 
de administrare a resurselor ei, de dezvoltare locală; 
 Decizie a Consiliului Local privind asocierea 
intercomunitară microregională în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, axa Leader a comunităților 
de pe Valea Izei. 
 Poziționarea orașului într-una dintre cele mai cunoscute 
zone etnoculturale a Maramureșului Istoric  - Valea Izei cu 
patrimoniul ei material și imaterial; 
 Biserica de lemn din Dragomirești – expusă în Muzeul 
Satului ”Dimitrie Gusti”, București. 
 Clădirile, meșteșugurile tradiționale, portul și  folclorul 
conservate pe teritoriul orașului.  

criterii de apreciere, etc) afectate de schimbările 
structurale din viața  orașului din ultimii 20 de ani; 
 Funcționalitatea ONG-urilor locale afectate de 
accesul redus la resursele necesare derulării 
activității: spații, echipamente, personal calificat 
angajat, etc. 
 Lipsa capacității locale publice sau civice 
(infrastructură și servicii) de management a 
dezvoltării locale: strategii – programe  - proiecte . 
Astfel orașul este dependent de servicii – 
informații din afara lui.  
 Experiențăi redusă de cooperare între 
comunități,  de construcție și  management a 
parteneriatelor cu parteneri  publici sau privați 
(agenți economici sau ONG-uri).  
 Pierderea identității cullturale locale  cu 
impact asupra dezvoltării socio – economice. 
 Localitatea are un singur obiectiv cultural 
protejat pe lista monumentelor (Centrul  Socio -  
Administrativ); 

O (+) OPORTUNITĂȚI:  

 Creșterea capacității parteneriale locale public – private 
de dezvoltare locală pe baza tradițiilor obștești, a implicării 
partenerilor  privați (agenți economici, societate civilă) în 
procesul de planificare – implementare a proiectelor de 
dezvoltare economice, de mediu, sociale din localitate;    
 Existența surselor de finanțare nerambursabile pentru 
dezvoltarea exemplelor de bună guvernare: dezvoltare 
comunitară, e_guvernare – datorită importanței acordate 
guvernării participative, implicării civice de către 
finanțatori – statele europene; 
 Creșterea accesului la resursele financiare prin 
dezvoltarea cadrului de  cooperare teritorial (ex. Grupul de 
Acțiune Locală Valea Izei) și sectorial (ex. Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Maramureș Apă – Canal); 
 Reprezentarea orașului în rețele  de  cooperare cu 
scopul transferului de bune practici și promovarea orașului 
(ex. Asociația Orașelor din România, Asociația Europeană 
a Zonelor Montane,  etc); 
 Valorificarea culturală și de promovare locală a 
diasporei, localnicilor stabiliți în alte localități din țară și 
străinătate – organizarea de evenimente dedicate localității 
(București -  Muzeul Satului/ străinătate); 
 Conservarea, protecția și valorificarea atentă a valorilor 
culturale locale (arhitectură, echipamente și dotări caznice, 
portul și folclorul local) atât pentru menținerea identității 
culturale locale cât șipentru promovarea economiei 
culturale și creative.   

T (-) AMENINȚĂRI: 

 Dependența totală a dezvoltării locale de 
servicii specifice din afara locallității; 
 Capacitatea redusă  de dezvoltare, corelată cu 
scăderea populației și pierderea identității culturale 
locale poate conduce la încorporarea orașului în 
structura administrativă a unei  localități învecinate 
mai dezvoltate; 
 Absența unui cadru de cooperare teritorial face 
imposibilă soluționarea problemelor comune 
majore de infrastructură (acces, utilități, de mediu, 
economice și sociale) ale comunităților de pe 
Valea Izei; 
 Pierderea identității culturale va duce în  primul 
rând la creșterea pierderii de populație prin 
migrarea unei generații tinere fără legături cu 
comunitatea natală și transformarea orașului într-o 
oportunitate imobiliară pentru persoane (în vârstă) 
care aleg un stil de viață liniștit și sănătos. 
 

 

 Analiza SWOT a resurselor financiare (surse de  venituri și economii, servicii financiare și accesul la 

fonduri nerambursabile) 

S (+) PUNCTE TARI: 

 Sursele bugetare locale existente (din taxe și impozite 
locale – susținute de proprietari și agenți economici locali); 
 Suport financiar public județean și central (cote defalcate); 

W (-) PUNCTE SLABE: 

 Grad mare de dependență financiară de 
subvențiile acordate de nivele superioare ale 
administrației publice (județean, național); 
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 Peste 84% din valoarea investițiilor alocate modernizării 
infrastructurii locale; 
 Venituri individuale/ familiale existente (din salarii, pensii, 
ajutoare sociale, bani trimiși de membri familiei din 
străinătate); 
 Economii (din produsele fermelor familiale de subzistență, 
din într-ajutorare); 
 Furnizor de servicii bancare: BRD/ CEC; 
 Program guvernamental de finanțare accesat pentru 
dezvoltarea infrastructurii locale; 
 Domeniul public deține terenuri potențial utilizabile pentru 
proiecte de dezvoltare economică și socială; 

 Venituri insuficiente pentru a susține proiecte 
mari de infrastructură locală, sau proiecte de 
dezvoltare economică (cofinanțare mare); 
 Economiile nu sunt investite în activități 
generatoare de venit (ci în creșterea calității 
vieții);   
 Nivel redus de încredere în servicii  financiare/ 
educație financiară, capacitate redusă de utilizare 
a acestor corelată  cu  nivelul redus de pregătire 
antreprenorială; 
 Capacitate redusă locală (publică și  privată) 
de management a proiectelor de  dezvoltare.  
 

O (+) OPORTUNITĂȚI:  

 Creșterea surselor bugetare locale pe termen lung din surse 
economice prin: 

- dezvoltarea capacității antreprenoriale locale; 
- promovarea și adaptarea specifică locală a economiilor 

intersectoriale (economia verde ecologică, economia 
socială, economia culturală și creativă,  economia 
cunoașterii bazată pe cercetare – inovare aplicativă); 

- crearea unui cadru investițional atractiv pentru  
domeniile economice considerate prioritare (bazata pe 
valorificarea superioară a resurselor locale); 

 Educația financiară a populației – conservarea tradițiilor de 
economisire, cumpătare financiară, utilizarea produselor și 
serviciilor  financiar – bancare, managementul  financiar 
individual, familial, antreprenorial, local.      
 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin și a capacității locale 
(publice și private) de atragere de surse financiare 
nerambursabile prin proiecte de dezvoltare. 

T (-) AMENINȚĂRI: 

 Crizele financiare zonale și globală,  
 Scăderea capacității locale de a susține  
bugetul local afectează nu numai dezvoltarea 
locală dar și funcționarea serviciilor publice; 
 Creșterea dependenței bugetului local de 
deciziile bugetare publice de rang superior; 
 Lipsa surselor financiare locale va favoriza 
pierderea de populație, prin plecarea forței de 
muncă active în căutarea de noi surse de venituri; 
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3. Capitolul_Strategia de Dezvoltare Locală_2020 
 

Strategia de dezvoltare trasează calea de la situația actuală la schimbarea dorită la nivelul localității. 

Strategia crează totodată cadrul de acțiune care stabilește căile (obiectivele și măsurile) și mijloacele 

(proiecte, acțiuni) de soluționare a problemelor prioritare locale,  concentrând resursele disponibile. 

 

3.1. Modelul dezvoltării durabile_termeni de referință 

Conceptul Dezvoltării Durabile3 (DD) ca model de dezvoltare locală este recomandat în cazul Orașului 

Dragomirești din următoarele motive : 

- este un model global de dezvoltare, ușor de asimilat și aplicat la orice nivel de planificare, în lipsa unor 

experiențe locale anterioare,  

- modelul DD, are o metodologie participativă de planificare  (”Agenda Locală 21”) cu multe surse 

bibliografice de referință și experiențe naționale, care poate fi replicată local pentru următorul ciclu de 

planificare (2021_2027),  

- modelul DD a apărut ca o nevoie specifică de conservare și valorificare atentă a patrimoniului cultural și 

natural, similară situației locale; 

- ca referință, modelul DD a stat la baza unui exercițiu anterior de planificare locală, inițiat de un grup de 

specialiști din cadrul administrației publice locale rezultând ”Strategia de Dezvoltare Durabilă 2010- 2015” a 

orașului.  

 

Ca abordare practică, conceptul de 

dezvoltare durabilă presupune abordarea 

integrată (din punct de vedere economic, 

social, mediu, cultural și instituțional a 

proiectelor de dezvoltare locala, 

participative (implicarea beneficiarilor,  

cetatenilor in intregul proces de 

planificare - aplicare a proiectului) iar 

literal, sustinerea in timp a asirațiilor de 

dezvoltare locala.  

Abordarea durabilă a dezvoltării locale se 

referă la maximalizarea valorii adaugate a 

produselor, serviciilor create in/ de catre comunitate prin obtinerea efectului sinergic al:  

- Creșterii competivității economice (tehnologice dar in special al creșterii gradului de profesionalizare 

si atitudinii resursei umane active pe piata forței de munca); 

- Echității sociale (implicând responsabilitatea furnizorilor și responsabilizarea beneficiarilor investițiilor, 

serviciilor si ajutoarelor sociale din comunitate); 

- Conservării si protecției mediului inconjurător (proces bazat pe creerea rețelelor eco_sociale = 

includerea protecției și conservării  mediului  în toate aspectele dezvoltării comunității); 

- Identității culturale locale (inclusiv prin creerea si promovarea mărcilor locale); 
                                                   

3 „acea dezvoltare ce răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor 

lor” - Raportul Brundtland, 1987, reafirmat in cadrul Summitului Pamantului de la Rio, 1992 (Conferinţa Naţiunilor Unite privind 

Mediul şi Dezvoltarea, 1992 desfăşurată la Rio de Janeiro (Brazilia), în cadrul  căreia au fost stabilite principiile Agendei 21. Aceasta 

se doreşte a fi un ghid de aplicare a dezvoltării durabile pentru secolul 21, o dezvoltare ce se cere aplicată la nivel naţional, regional 

şi local). 

Figură 1 - Schema conceptuală a dezvoltării durabile  
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- Bunei guvernări  ( care implică constructia relațiilor de cooperare – parteneriat, metode participative de 

analiză -  decizie – aplicare a politicilor de dezvoltare locală). 

 

3.2. Viziunea dezvoltării locale 

Viziunea este prezentată ca o însumare a dezideratelor publice pentru fiecare componentă a dezvoltării locale 

integrate, durabile, o imagine a stării locale la sfârșitul perioadei de implementare (anul 2020). 

   Relații teritoriale - Urbanism  

Orașul Dragomirești - furnizează, alături de orașul Săliștea de Sus – principalul partener public 

administrativ de dezvoltare microregională, servicii și produse procesate pentru comunitățile de pe Valea 

Izei, Maramureș; 

Orașul Dragomirești – valorifică oportunitatea de a fi situat pe traseele de tranzit turistic auto ale  

Maramureșului  Istoric (pe DJ 186: între Vadu Izei – Săcel; de pe DN 18 dinspre Sighetu Maramației via 

Vișeu de Sus – Bogdan Vodă sau dinspre Borșa via Moisei – Săcel; de pe DN 17 via Săcel spre Bogdan 

Vodă);  

Orașul Dragomirești – o localitate atractivă pentru locuire, vizitare sau investiții, cu o identitate urbanistică 

aparte între localitățile de pe Valea Izei, Maramureș, prin îmbinarea armonioasă a elementelor de arhitectură 

tradițională ale clădirilor și ale mobilierului urban cu modernitatea funcțiilor asigurate de infrastructura de 

acces, utilități și comunicații; cu rețeaua prosperă a inițiativelor antreprenoriale locale; cu zonele verzi, cu 

habitatele și speciile protejate în sit-ul Natura 2000 care acoperă inclusiv intravilanul localității; 

 Economică 

Orașul Dragomirești – loc favorit de oprire pentru: 

- vizitatorii Maramureșului Istoric datorită agendei bogate de evenimente culturale tradiționale care pun în 

valoare aspectul urbanistic tradițional al orașului și obiectivele turistice de interes local, atent conservate 

și restaurate.  

- vehiculele de transport persoane și mărfuri aflate în tranzit pe DJ 186 datorită facilităților de 

aprovizionare (parc logistic, spații comerciale), reparații auto (ateliere individuale în centrul de afaceri), 

recreere și acomodare (spații de alimentație publică, găzduire, refacere, recreere) create pentru a susține 

evoluția semnificativă a sectorului local de transporturi; 

 

Orașul Dragomirești – centru  microregional  (pe Valea Izei) pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic și 

mijlociu; a atelierelor meșteșugărești din sectorul secundar (în domeniul prelucrării resurselor naturale) și 

terțiar (furnizarea de servicii) în domenii inovative de nișă ca: economia verde (incluzând energia și 

agricultura), economia creativă și culturală, economia socială.   

Orașul Dragomirești – model de bune practici în promovarea gospodăriilor tradiționale de subzistență ca 

sursă de economisire familială și într-ajutorare. Procesul de dezvoltare economică locală este susținut prin 

rețele de cooperare de către instituții/ centre de cercetare dezvoltare;   

Orașul Dragomirești – destinație favorită pentru turiștii îndrăgostiți de diversitatea habitatelor și speciilor 

conservate și protejate, de oferta și facilitățile diversificate de vizitare, de turismul durabil promovat în 

gospodăriile tradiționale și alte obiective turistice din zona de dezvoltare durabilă a Sit-ului Natura 2000.   
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 Socială 

Orașul Dragomirești – beneficiază de serviciile unui corp didactic performant, implicat direct în adaptarea 

permanentă a serviciilor educației publice la direcțiile de dezvoltare locală. Infrastructură educațională 

modernă este acum utilizată pentru dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale de bază în 

domeniile de dezvoltare locală (valorificarea resurselor  naturale, transport, turism, servicii suport) și a 

atitudinii civice și ecologice ale copiilor din localitate. Școala de Arte și Meserii (de ucenici) s-a redeschis și 

alături de biblioteca locală și alți parteneri privați, a inițiat un program de formare profesională în meserii de 

prelucrare a resurselor naturale și meșteșugărit, apreciat de persoane aflate în căutarea unui (alt) loc de 

muncă din întreaga zonă. 

Orașul Dragomirești – cel mai modern și dinamic centru de furnizare a serviciilor socio-medicale de pe 

Valea Izei, care și-a dublat capacitatea și tipurile de servicii furnizate. Rețeaua locală de cabinete medicale și 

farmacii acoperă permanent întreaga populație locală. Pentru a susține dezvoltarea turismului în zonă, un 

grup de voluntari locali a constituit o grupă a Serviciului Județean Salvamont, acoperind cu serviciile sale de 

salvare montană partea nordică a Munților Țibleș (Sit-ul Natura 2000). Serviciile locale de intervenție în caz 

de necesitate sunt completate cu infrastructura și echipamentele moderne ale unui grup competitiv de 

pompieri voluntari. 

Orașul Dragomirești – a descentralizat furnizarea serviciilor sociale locale, co_finanțând parțial proiecte și 

servicii sociale ale partenerilor sociali acreditați. Acordarea ajutoarelor sociale se face corelat și condiționat 

de furnizarea serviciilor medicale (pentru persoanele inactive), de protecție (pentru copii și femei) și cu 

serviciile de facilitare a accesului pe piața muncii (pentru  persoanele active). Copii a căror părinți sunt 

plecați în căutarea unui loc de muncă au fost incluși deplin în viața comunității prin aplicarea unui program 

social integrat. Prima structură de economie socială, înființată la nivel local își desfășoară activitatea într-un 

domeniu prioritar de dezvoltare economică locală, asigurând locuri de muncă pentru foști beneficiari de 

ajutor social. 

Orașul Dragomirești – a valorificat tradiția locală a într-ajutorării, promovând un program de 

responsabilitate socială locală pentru construcția de locuințe sociale. 

 De mediu  

Orașul Dragomirești – un oraș curat a cărui infrastructură de mediu (rețeaua de apă canal, managementul 

deșeurilor) și statutul de Sit Natura 2000 au dus la creșterea atractivității lui imobiliare și investiționale 

pentru afaceri verzi, durabile; 

Orașul Dragomirești – poartă de intrare în zona montană Țibleș, și principala bază pentru activități de 

protecție și conservare a habitatelor și speciilor protejate în Sit-ul Natura 2000;  

Orașul Dragomirești – a conștientizat și regenerat rețeaua eco-socială locală, membrii comunității 

incluzând în activitățile lor curente principiile tradiționale de protecție și conservare a patrimoniului lor 

natural și cultural, principalalor moștenire pentru generațiile  viitoare de locuitori ai orașului.  
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3.3. Obiectivele și măsurile de dezvoltare locală 

Obiectivul general al dezvoltării locale descrie concret, realist viziunea de dezvoltare creând cadrul  referință 

pentru evaluarea aplicării strategiei : 

 

Obiectivul general : 

Creșterea cu 50% a veniturilor și a economiilor locale provenite din valorificarea durabilă a tuturor resurselor 

locale, concomitent cu reducerea cu 25% a dependenței locale de acordarea resurselor publice de la nivele 

superioare (județean, național).   

 

Structura elementelor strategice sunt prezentate grupat în cele ce urmează, fiecărui obiectiv specific fiindu-i 

atașate măsurile proprii și posibile acțiuni asociate:  

 

Obiectiv specific4 

1. Creștere economică locală prin valorificarea avantajelor 

competitive (resurse naturale și transport) și a regenerării inovative 

a tradițiilor meșteșugărești. 

Măsura5 Tipuri de acțiuni 

1.1. Creșterea conectivității și a 

mobilității persoanelor și 

mărfurilor în UAT Dragomirești, 

în zona Văii Izei, cu acces la 

drumurile naționale perimetrale 

(DN 17C, DN18) și la căile ferate 

și aeriene de transport.   

- modernizarea DJ 186 incluzând centura ocolitoare a localității. 

- dezvoltarea și modernizarea căilor de acces intravilane  - creșterea 

accesibilității persoanelor și a mărfurilor tranzitate pe DJ 186, la locuințele, 

gospodăriile, la atelierele tradiționale și magazinele locale. 

- amenajarea și întreținerea căilor de acces la proprietățile agricole și silvice 

(drumuri pietruite) și asigurarea accesului turistic pe drumul forestier de pe Vl 

Baicului și pe traseele din Munții Țibleș;   

1.2. Facilitarea construcției 

infrastructurii de afaceri și a 

serviciilor suport  în domeniile 

prioritare de dezvoltare 

economică (valorificare resurse 

naturale, transport mărfuri și 

persoane, turism - de tranzit, legat de 

patrimoniul natural și cultural). 

- amenajarea spațiilor de dezvoltare economică limitrofe șoselei de centură 

(parc logistic/ transport auto; parc agro - industrial, spații mixte pentru  

recreere,  alimentație publică și comercializarea produselor locale) incluzând 

conexiunea la rețelele de utilități (apă - canal, deșeuri, curent)  și furnizarea de 

servicii performante de comunicații și tehnologia informației; 

- inițierea furnizării locale de servicii de sprijin antreprenorial pentru:  

inființarea de firme (start up) , diversificare de activități economice (spin off) 

sau alte servicii comune: marketing, branding, atragerea și managementul 

surselor de finanțare, etc. 

1.3. Valorificarea potențialului 

agricol (zootehnic și pomicol 

potențat al localității) - 

dezvoltarea microfermelor, a 

gospodăriilor tradiționale de 

subzistență  ca instrumente 

familiale de economisire 

financiară; 

- permanentizarea lucrărilor de amenajări funciare și întreținere a pajiștilor, în 

special a celor cu valoare naturală ridicată; 

- selecția, dezvoltarea și promovarea raselor autohtone de animale  (vaci - 

Bruna de Maramureș, oi - Țurcană,  porci – Bazna, Mangaliță, cai – Semigreu 

Românesc, Huțul, etc); 

- valorificarea fructelor din flora spontană de: de alun, afin, zmeur, mur cu 

ghimpi, trandafir, măceș, corn și din livezile de: gutui, măr, nuc, vișin, coacăz, 

cătină, agriș, soc, lonicera, aronia.  

- asigurarea serviciilor suport pentru producătorii agricoli – proiectare – 

construire, transfer tehnologic și metodologii de creștere, marketing, branding, 

                                                   

4 Obiective specifice – direcții/ domenii/ căi prioritare/ principale de intervenție înspre care sunt direcționate eforturile și resursele. 

In variante detaliate ele sunt prezentate SMART, adică :  specifice (S = specific); măsurabile (M = mesurable); pot fi atinse (A = 

achievable); relevante (R = relevant); înscrise în timp (T = temporal). 
5 Măsură – activitate cu caracter general, a cărei aplicare conduce la atingerea obiectivelor specifice. Sunt implementate prin 

programe. 
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consiliere agricolă, etc ; 

- comercializarea echipamentelor necesare în gospodărie, a materialului 

biologic performant, adecvat condițiilor pedo-climatice locale;  

- sprijin acordat înființării și funcționării asociațiilor de mici producători, 

furnizoare de servicii suport pentru microferme și gospodăriile tradiționale de 

subzistență; 

-  Achiziția și administrarea asociativă de capacități tehnologice mici și mijlocii 

pentru prelucrarea și ambalarea produselor agricole locale și de pe Valea Izei; 

- menținerea și promovarea târgului (piețelor) și a altor evenimente comerciale 

din localitate pentru valorificarea produselor agricole locale. 

1.4. Diversificarea inovativă a 

activităților economice neagricole 

(afaceri verzi, afaceri culturale și 

creative de valorificare a 

patrimoniului cultural și natural, 

structuri de economie socială); 

- furnizarea serviciilor turistice agro sau rurale în cadrul gospodăriilor 

tradiționale locale; 

- diversificarea serviciilor eco_turistice integrate în strategia de vizitare a sit-

ului Natura 2000 Valea Izei – Dealu Solovan (drumeție, ciclism, canoe – 

rafting, parapantă, călărie, pescuit – vînătoare sportive, observarea florei  și 

faunei, etc) ; 

- evaluarea potențialului și  valorificarea produselor anexe ale pădurii (fructe de 

pădure,ciuperci, plante medicinale, rășină, etc) a serviciilor ariilor protejate din 

zonă;  

-  dezvoltarea atelierelor meșteșugărești (prelucrarea lemnului, a pietrei și a 

fierului;  de țesut, de colorat natural și a altor servicii furnizate cu instalații/ 

echipamente tehnice tradiționale: vârtelnițe, mori, fierării, pălincii, uscătorii – 

afumătorii, etc); 

- diversificare serviciilor și produselor culturale locale: momente culturale cu 

ocazia evenimentelor religioase și laice - agricole (în zilele de târg), înregistrări 

audio – video/ lecții de dansuri și cântece tradiționale; produse tradiționale de 

îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente de uz caznic sau gospodăresc, 

suveniruri, etc. 

- crearea structurilor de economie socială publice sau private pentru includerea 

grupurilor  defavorizate pe piața muncii locale prin activități economice 

specific locale.  

1.5. Promovarea inovării - 

inițierea colaborărilor în 

domeniul cercetării – inovare și a 

transferului tehnologic  și de 

know – how în domeniul 

exploatării și prelucrării 

resurselor naturale locale 

(inclusiv în domeniul energiei 

verzi,a eficienței energetice); 

- inițierea relațiilor de cooperare dintre producătorii locali și furnizorii de 

servicii profesionale de cercetare – inovare: universități,  institute/ firme de 

cercetare, asociații profesionale de profil; 

- constituirea unei capacități locale (grup, serviciu: școală/ bibliotecă, ONG 

local de dezvoltare sau asociație de producători) de furnizare sau de acces la 

servicii de cercetare – inovare în domeniile prioritare de dezvoltare economică 

locală. 

- Aplicarea de proiecte pilot în domeniul transferului  tehnologic în domeniile 

prioritare de dezvoltare economică locală.  

 

Obiectiv specific 
2. Diversificarea și creșterea capacității serviciilor locale de a 

susține un standard de viață urban.   

Măsura Tipuri de acțiuni 

2.1. Dezvoltarea și modernizarea 

rețelelor de utilități, a serviciilor 

de interes public, a clădirilor și 

spațiilor urbane de utilitate 

publică 

- extinderea și modernizarea rețelelor de utilități publice pentru locuințe și 

spații publice: apă - canal,  managementul deșeurilor, energie electrică -  

iluminat public, comunicații și radio – tv; 

- modernizarea spațiilor publice comune pentru facilitarea accesului public și 

diversificarea serviciilor furnizate: primărie, casă de cultură – sală spectacole, 

bibliotecă – sală de lectură; 

- asigurarea reacției adecvate a serviciilor de protecție și siguranța populației, a 
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bunurilor din gospodării, sau de  intervenție în caz de necesitate: Poliție, 

Pompieri, Jandarmi montani, Salvamont – Centru de Intervenții pentru Situații  

de Urgență.   

2.2. Modernizarea capacității 

educaționale pentru adaptarea 

specifică a serviciilor furnizate la 

nevoile de dezvoltare locală 

- promovarea educației temeinice ca valoare a întregii comunități, temelie a 

dezvoltării personale, familiale și comunitare;  

- creșterea calității actului educațional prin investiții în creșterea capacității 

corpul didactic, dotarea și echiparea spațiilor educaționale și a celor publice 

cultural - sportive;  

- diversificarea utilizării spațiilor publice locale (școală, cămin cultural, 

bibliotecă) pentru dezvoltarea activităților educative extracurriculare corelate 

cu direcțiile de dezvoltare locală. Ex: 

- cursuri de artă (sculptură, desen, țesut, ceramică) și muzică 

(dansuri, cântece, instrumente); 

- limbi străine  aplicate, istoria - geografia – biologia turistică locală, 

etc.  

- practicarea sporturilor outdoor (incluzând participarea la 

competiții): ciclism montan, cățărare – alpinism, călărie, orientare 

sportivă, sky fond, tir cu arcul, caiac – rafting, etc). 

- inițierea cursurilor opționale care să transmită informații de bază privind 

agricultura – silvicultura, ecologia – conservarea și protecția biodiversității,  

implicarea civică și  antreprenoriatul; 

-  reînființarea școlii de arte și meserii în domeniile solicitate de domeniile 

economice prioritare ale orașului; 

-  crerea unei capacități locale acreditate pentru formarea profesională (spații, 

dotări, echipamente, formatori, cursuri, locuri de practică) de elaborare și 

diseminare a materialelor informative privind domenii prioritare de dezvoltare 

economică: 

-  tehnologiile de creștere a plantelor și animalelor, managementul 

microfermelor; 

-  valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural (meserii în 

turism, meserii și meșteșuguri de prelucrare a resurselor naturale). 

2.3. Diversificarea pachetelor 

integrate de servicii socio – 

medicale locale 

- dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio – medicale din Centrul Socio – 

Medical local pentru a răspunde nevoilor sociale a altor grupuri vulnerabile 

locale (ex. educația formală și nonformală unei generații de copii afectate de 

fenomenul social al migrației părinților în căutarea de venituri; campanii de 

prevenție, vaccinări, evaluare a stării de sănătate publică, etc); 

- furnizarea condiționată a serviciilor de asistență socială către persoanele 

active  de aplicarea măsurilor personalizate pe piața forței de muncă (consiliere, 

formare – reconversie profesională, medierea angajării). 

- Acordarea de facilități fiscale și tehnice procedurale pentru autorizarea, 

construirea, reabilitarea și conectarea la rețele de utilități publice unor locuințe 

pentru familii tinere sau persoane în situații de risc social (persoane fără 

adăpost, vârstnici,  familii cu mulți copii, monoparentale, persoane cu handicap, 

etc) . 

 

Obiectiv specific 
3. Conservarea - protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural și natural  ca resurse pentru dezvoltarea locală. 

Măsura Tipuri de acțiuni 

3.1. Integrarea elementelor de 

patrimoniu cultural in PPATU 

(Planuri si Programe de 

Amenajare Teritorială și 

- Conservarea – protecția  și restaurarea construcțiilor tradiționale și a 

instalațiilor de tehnică populară;  

- Reglementarea utilizării elementelor arhitecturale și a materialelor și 

tehnicilor de construcție  tradiționale în noile proiecte imobiliare și 
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Urbanism) investiționale; 

- Amenajarea spațiilor publice locale cu mobilier urban care să conțină elemnte 

culturale locale, sau să fie fabricate prin tehnici de lucru tradiționale. 

3.2. Conservarea și promovarea 

elementelor de patrimoniu 

cultural 

-  dezvoltarea și diversificarea agendei culturale locale prin promovarea 

inițiativelor comunitare, a partenerilor sociali locali (școala, biserica, agenți 

economici din turism, etc) – în special în periodele de concedii/ vacanțe/ 

sărbători; 

- asigurarea transferului de cunoștiințe de artă populară și a deprinderii 

meșteșugurilor tradiționale de la o generație la alta, facilitate de instituțiile 

sociale locale: școală,  biserică, administrația  publică - biblioteca; 

- dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instuții – organizații de  cercetare 

etnografică, antropologică pentru elaborarea de studii, monografii, materiale 

educaționale, de promovare, culturale. 

3.3. Implicarea activă în 

managementul Sit-ului Natura 

2000 Valea Izei – Dealu Solovan 

-  implicare partenerială în/ cooperare cu administrația Sitului N2000; 

- participare în elaborarea și aplicarea Strategiei de vizitare și a Planului de 

Management al Sitului N2000; 

- susținerea măsurilor de îmbunătățire a relațiilor cu comunitatea și de 

dezvoltare durabilă ale administrației Sitului N2000. 

3.4. Regenerarea tradițiilor 

eco_sociale ale comunității   

- dezvoltarea programelor/  campaniilor locale de educație ecologică, a relației 

istorice dintre resursele naturale și dezvoltarea locală, modul tradițional de 

administrare și prelucrare;  

- ecologizarea și menținerea stării naturale a malurilor și a calității apei râurilor 

Iza și Baicu pe teritoriul orașului / dezvoltarea spațiilor verzi și de agrement din 

intravilanul localității; 

- monitorizarea locală, pe bază de voluntariat, a modului de administrare a 

apelor răului Baicu de către MHC-urile construite în amonte de localitate, a 

modului în care exploatarea resurselor naturale: păduri, ape minerale, roci de  

constucții poate afecta biodiversitatea sau zonele cu riscuri naturale; 

- extinderea zonelor verzi amenajate în intravilanul localității, amenajarea și  

dotarea locurilor de agrement, îmbăiere; amenajare observatoare a vieții 

sălbatice, etc. 

- aplicarea măsurilor de protecție și conservare a biodiversității în activitățile 

economice tradiționale (valorificarea resurselor naturale) Ex : - Conservarea 

biodiversității pajiștilor și a metodelor tradiționale de administrare ale lor 

(respectarea calendarului lucrărilor agricole, evitarea sub/  supra pășunatului, 

etc). 

 

Obiectiv specific 
4. Creșterea capacității partenerilor locali de implicare activă în 

procesul de dezvoltare a localității. 

Măsura Tipuri de acțiuni 

4.1. Dezvoltarea capacității 

administrației locale de 

management participativ al 

dezvoltării locale 

-  echiparea și dotarea sistemului public de monitorizare și evaluare a 

dezvoltării locale (corelat  cu sistemul electronic de colectare a datelor statistice 

ale INSE/ sisteme GIS pentru evaluarea aplicării prevederilor urbanistice, 

managementul terenurilor agricole, etc); 

-  instruirea funcționarilor publici responsabili și completarea fișelor de post cu 

sarcini în domeniul monitorizării și evaluării stării sectorului de activitate 

(economic, social, de mediu, etc) -  corelat cu procedurile de colectare a datelor 

statistice – platforma INSE; 

- instruirea consilierilor locali în managementul public: politici de dezvoltare 

locală, dezvoltare comunitară – procese participative de analiză și decizie 

publică. 

4.2. Construcția parteneriatelor - regenerarea grupurilor de bază ale comunității, de într-ajutorare, a implicării 



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

74 

pentru dezvoltarea locală  civice locale, promovarea responsabilității sociale a locuitorilor orașului, a 

filantropiei și voluntariatului;  

- promovarea participării cetățenești în identificarea problemelor și aplicarea 

soluțiilor locale ;  

- implicarea factorilor interesați locali în procesele de elaborare a politicilor de 

dezvoltare locală; 

- crearea – susținerea (spații, dotări, echipamente publice) structurilor civice, 

public – private de dezvoltare locală: grupuri de lucru, ONG – uri; 

-  elaborarea și aplicarea strategiei de marketing teritorial local pentru  

promovarea oportunităților de cooperare pe teritoriul orașului; 

- dezvoltarea acordurilor de colaborare, parteneriat cu persoane/  organizații 

resursă din afara localității în domeniile ale dezvoltării de interes comun și 

implicarea lor activitățile grupurilor/ ONGurilor locale de dezvoltare, schimburi 

de experiență, în proiecte comune de dezvoltare locală, etc. 

4.3. Creșterea participării și 

reprezentării  locale în rețele de 

cooperare, în procese decizionale 

de dezvoltare de nivel superior 

- implicarea activă în structuri de cooperare teritorială (ex. GAL  Vl Izei, 

Asociația  Orașelor din România, etc);  

- promovarea reprezentanților, personalităților locale în structurile de  

conducere a acestor strcuturi de cooperare; 

- elaborarea și aplicarea campaniilor de lobby și advocacy pentru  promovarea 

obiectivelor de dezvoltare locală la nivele superioare (zonale – Valea Izei, 

judetene,  regionale, nationale) administrativ teritoriale si sectoriale.  .   

 

Toate aceste elemente ale strategiei (viziune, obiective, măsuri - prezentate structurat în Anexa1, parte 

componentă  a prezentului document) datorită caracterului lor general adecvat unei imagini de ansamblu 

locale sau ale domeniilor componente ale dezvoltării, vor rămâne stabile, nemodificate până la următorul 

proces de planificare pentru perioada de după anul 2020.   

3.4. Convergența obiectivele de dezvoltare locală cu obiectivele de dezvoltare 

teritorială de rang superior 

Sistemul național de planificare are la bază principiul ”convergenței” obiectivelor de dezvoltare a diferitelor 

niveluri teritoriale de planificare. Conform acestui principiu obiectivele/ prioritățile comune de dezvoltare ale 

teritoriilor de rang inferior (nivel local în cazul nostru) trebuie să se regăsească printre obiectivele/ 

priopritățile de dezvoltare de rang teritorial superior (respectiv nivelele zonale sau județene). Pe baza acestui 

raționament, reciproca care apare în condițiile stabilirii priorităților de rang superior înaintea celor locale, 

este ca obiectivele de dezvoltare locală să fie integrate, corelate cu obiectivele de dezvoltare zonale sau 

județene stabilite în perioade anterioare. 

Pentru susținerea acestui principiu în procesul de planificare, reamintim că în etapa de organizare 

(pre_planificare) a procesului de planificare, în mod specific în cadrul activității de stabilire a domeniului de 

analiză (Subcapitolul 1.3)  am definit documentele de referință de rang superior pentru elaborarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală: 

- de nivel local : PUG Dragomirești și Strategia de Dezvoltare Durabilă (locală) 2010 – 2015 ; 

- de nivel județean : PATJ Maramureș (2008). 

Pentru a asigura convergența obiectivelor de dezvoltare locală cu cele ale programelor operaționale prioritar 

vizate de aplicarea Strategiei de Dezvoltare locală am inclus  în analiza comparativă și planuri: 

- de nivel regional: Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest, 2014 – 2020 și 

- de nivel național: Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane 

defavorizate (2014 – 2020), Anexă a Planului Național de Dezvoltare Rurală, 2014 – 2020. 
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Rezultatele analizei ”convergenței” obiectivelor de dezvoltare locală cu obiectivele de dezvoltare de rang  

superior sunt prezentate în Anexa 2, parte componentă a prezentului document. 

4. Capitolul_Planul Local de Acțiuni  
 

4.1. Termeni de referință 

Planul de Acțiuni reprezintă un sumar al acțiunilor (proiectelor) concrete, prioritare, care pot fi susținute 

financiar de către administrația loaclă și partenerii dezvoltării locale publiciși privați, care prin aplicarea/ 

implementarea lor conduc la realizarea strategiei. 

Caracteristicile unui Plan de Acțiuni sunt:   

(1) definesc sarcini și responsabilități specifice (ce va fi făcut? și de către cine?); 

(2) sunt prioritizate (corelate, încadrate în timp); 

(3) le sunt alocate resurse identificate (umane, materiale, financiare, disponibile pentru fiecare etapă a 

ciclului de viață a unei acțiuni, proiect), 

 

Spre deosebire de elementele unei strategii (viziune, obiective, măsuri), care datorită enunțului și caracterului 

general rămân stabile în timp, Planul de Acțiuni – care conține elemente mult mai concrete și dinamice 

(proiecte, acțiuni) va fi evaluat și revizuit anual sau ori de câte  ori contextul prioritizării acțiunilor se 

modifică (de exemplu apariția unei noi surse de finanțare, modificarea legislației, apariția unei stări de 

necesitate, etc). 

4.2. Portofoliul de acțiuni_proiecte 

Portofoliul de Acțiuni reprezintă lista lungă de acțiuni, proiecte, adică totalitatea acțiunilor/ proiectelor 

identificate de către toți partenerii publici și privați ai dezvoltării locale,  prin completarea și colectarea unor 

fișe sintetice de proiect/ acțiune în care sunt descrise elementele necesare planificării (corelarea cu măsura 

din strategia de dezvoltare pe care o sprijină, titlul acțiunii, inițiatorul/ responsabilul acțiunii/ proiectului, 

termen/ perioada de aplicare, bugetul necesar, sursa de finanțare preconizată). 

Portofoliul de proiecte de dezvoltare a orașului Dragomirești, completat pe baza informațiilor, fișelor de 

proiect colectate pe  parcursul procesului de planificare a dezvoltării  locale este prezentat în Anexa 3,  parte 

componentă a prezentului document.  

4.3. Planul de Acțiuni 

Planului de Acțiuni pentru dezvoltarea locală, reprezintă lista scurtă de acțiuni/ proiecte, adică numai 

proiectele selectate din cadrul Portofoliului Local de Acțiuni pentru dezvoltarea orașului Dragomirești pe 

baza unor criterii, indicatori obiectivi de evaluare și prioritizare a acțiunilor din  portofoliul local de acțiuni 

de dezvoltare.  

 

Acești indicatori pot fi de ordin tehnic:  

- Gravitatea problemei locale soluționate prin aplicarea proiectului; 

- Mărimea grupului țintă și a numărului de beneficiari ai aplicării proiectului; 

- Impactul fundamentat al proiectului asupra dezvoltării durabile locale: impactul cumulat din punct de 

vedere economic, social, al mediului, cultural și al implicării cetățenilor, etc. 

sau de ordin financiar:  
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- resursele financiare locale disponibile, necesare susținerii unui ciclu de proiect:  

- susținerea elaborării studiilor de (pre)fezabilitate, proiectul tehnic și cererea de finanțare asigurând condițiile 

de conformitate și eligibilitate; 
- co și prefinanțarea implementării proiectelor, etc.  

- administrarea post implemntare a proiectului pe perioada de monitorizare și evaluare.  

- existența și accesibilitatea (condiții de eligibilitate) sursei de finanțare pentru implementarea 

proiectelor; 

- eficiența proiectului: rezultatele estimate/ resursele consumate, etc. 

Este recomandat ca aceste criterii, acești indicatori de evaluare și prioritizare a acțiunilor, proiectelor de 

dezvoltare să fie corelați cu indicatorii similari ai dezvoltării locale prezentați în capitolul 5.2. 

 

Toate acțiunile de portofoliu vor fi evaluate într-un cadru formal, pe baza unei proceduri publice 

participative, similare cu cea aplicată la evaluarea oricărui program de finanțare, de către un Comitet de 

evaluare alcătuit din reprezentanții partenerilor dezvoltării locale implicați în prrocedul de planificare sau în 

cadrul unei întâlniri publice a Consiliului Local ori a fiecărei Comisii de Lucru ale acestuia, prin raportarea și 

notarea fiecărui proiect/ acțiuni pe baza scalei de evaluare a indicatorilor prestabiliți (ex. pentru indicatorul 

tehnic ”gravitatea problemei” abordate de proiect: ”0 puncte” pentru un proiect individual, personal, care 

nu este considerat o problemă comună locală, până la ”10 puncte” pentru un proiect considerat unanim o 

prioritate locală demajoritatea locuitorilor orașului, etc).  

 

Filtrarea și prioritizarea acțiunilor/ proiectelor are ca rezultat o listă de acțiuni prioritizate descendent în 

funcție de punctajul primit. În acestă listă fiecărei acțiuni i se asociază bugetul necesar pregătirii și aplicării 

ei.  

 

Planul de Acțiuni este 

alcătuit doar din  

(a) acțiunile cu punctajul 

cel mai mare, 

(b) ale căror buget cumulat 

poate fi susținut de către 

resursele financiare 

identificate = bugetul 

pentru dezvoltarea locală, 

constituit din totalitatea 

resurselor alocate de către 

toți beneficiarii procesului 

de planificare (APL6, 

parteneri locali publici sau 

privați, alți factori interesați 

din afara localității).  

 

Schema procesului de 

constituire a Planului de 

Acțiuni pentru dezvoltarea 

local este descris în schița 

alăturată: 

                                                   

6 APL – Administrația Publică Locală 



 

� CUI _RO 15817399 � REG.COM_ J24/1178/2003     

� Baia Mare_Plaiului 22A 

� 3part.co@gmail.com � 0721.297820 

Strategia de Dezvoltare_2020 

 Orașul Dragomirești 

 

77 

Practic, unul dintre criteriile realiste de promovare a dezvoltării locale, indiferent de mărimea (numărul de 

acțiuni, proiecte identificate) și complexitatea Portofoliului local de proiecte/ acțiuni, rămâne bugetul local 

de dezvoltare  necesar pentru  maturizarea proiectelor (elaborarea studiilor de fezabilitate, scrierea cererilor 

de finanțare), pentru ”co” și ”pre”finanțarea lor, pentru mentenanța proiectelor în perioada de monitorizare 

postimplementare. Este important ca în fiecare an, în procesul de analiză și constituire a bugetului local să fie 

aplicată procedura de prioritizare a proiectelor, a acțiunilor de dezvoltare (Pasul 2 și 3 din schema de mai 

sus). Resursele locale alocate completează decizia publică de susținere a aplicării unor proiecte prioritare  

pentru definirea unei politici publice de dezvoltare locală. 

 

Câteva observații necesare: 

(1) Valoarea indicatorului financiar (bugetul local pentru investiții/ de dezvoltare) stabilește în linii mari 

diferența între ceea ce ne propunem să realizăm și ceea ce putem să realizăm în domeniul proiectelor 

administrației publice de dezvoltare; 

(2) Din această perspectivă, Planul Local de Acțiuni poate să conțină și alte proiecte :  

- ale altor autorități sectoriale în localitate cu resursele confirmate de către acestea (ex.  extinderea 

rețelelor de curent, gaz, diguri de protecție) ;  

- ale mediului de afaceri (noi investiții, achiziții de utilaje planificate) sau  

- ale ONGurilor active în localitate (noi proiecte, noi servicii, noi campanii civice, etc). 

care și-au planificat aplicarea unor proiecte în perioadele imediat următoare.  

(3) O altă categorie de proiecte/ acțiuni cafre pot fin incluse în Planul de Acțiuni, pot fi cele nebugetate, 

majoritatea lor fiind de natură ”soft”, de creștere a capacității locale (exemplu – un posibil curs organizat de 

Biblioteca locală, susținut voluntar de un invitat de marcă pentru agenții economici locali din turism cu 

privire la tendințele în domeniul ecoturismului, un alt exemplu: susținerea unui curs opțional de educație 

antreprenorială cu elevii clasei a VIII predat la solicitarea părinților, etc).   

 

Toate aceste proiecte conduc la  dezvoltarea locală, iar implicarea partenerilor poate multiplica impresionant 

potențialul de dezvoltare locală. 
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5. Capitolul_Pregătirea implementării 
  

Acest capitol suține necesitatea construcției capacității locale parteneriale de dezvoltare, a organizațiilor 

parteneriale de dezvoltare locală. 

Întrebarea fundamentală care apare la finalizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală este : Ce facem cu ea ? 

Strategia de Dezvoltare Locală, ca document, este doar un instrument managerial public care poate 

fundamenta următoarele etape :  

(1) transpunerea domeniilor, măsurilor, acțiunilor – proiectelor prioritare în planurile și programele de 

amenajare teritorială și urbanism,  

(2) evaluarea, avizarea acestora din perspectiva protecției mediului și  

(3) elaborarea și aplicarea politicii publice de dezvoltare locală (alocarea resurselor publice pe baza 

priorităților asumate public). 

 

5.1. Aranjamente instituționale pentru dezvoltarea locală 

Coordonarea aplicării unei Strategii de Dezvoltare Locală și a Planului de Acțiuni aferent nu este un atribut  

exclusiv al administrației publice locale.  

Un motiv: majoritatea resurselor administrației publice locale (în special  a celor din localități mici cu resurse 

limitate : umane, materiale, financiare) sunt concentrate înspre furnizarea de servicii directe populației sau 

administrarea serviciilor publice și mai puțin, sau deloc spre planificarea și managementul dezvoltării locale. 

Un alt motiv : în România, autoritatea publică locală nu are departamente specializate cu responsabilități 

legate de dezvoltarea afacerilor locale și nici resurse pentru a susține proiecte de infrastructură a afacerilor 

(generatoare de venit)  în condițiile unei cofinanțări solicitate de 50% din valoarea finanțării acordate.  

Un ultim motiv: sunt foarte multe acțiuni ”soft” (furnizarea de servicii educaționale sau sociale) de 

dezvoltare locală care pot fi aplicate dora prin efortul membrilor implicați ai comunității, fără resurse 

financiare bugetare alocate.  

 

Din aceste considerente, pot fi identificate cel puțin 3 tipuri organizaționale care pot să-și asume 

responsabilitatea implementării strategiei, evaluate ca avantaje și dezavantaje în tabelul următor : 

 

Structuri de Dezvoltare Locală Avantaje (+) : Dezavantaje (-) : 

Firma de consultanță (companie sau ONG) 

Organizație privată de tip Expert 

care în baza unui contract de 

furnizare de servicii evaluează pe 

baza planului de acțiuni și a 

datelor de monitorizare colectate 

de beneficiari, stadiul și gradul de 

implementare ale strategiei de 

dezvoltare.  

 ”Descarcă” factorii interesați 

locali de responsabilitatea tehnică 

a implementării și evaluării 

Strategiei de Dezvoltare; 

 Consumă puține resurse locale 

(financiare); 

 Efecte pe termen scurt (pe durata 

contractului furnizării de servicii). 

 Nu susține capacitatea locală de 

dezvoltare, creând dependența de 

servicii externe comunității, 

focusate pe proiecte cu surse de 

finanțarre identificate nu și pe 

proiectele comunitare, de 

implicare civică, de voluntariat; 

 Nici un impact pe termen lung 

asupra dezvoltării locale 

Departamente cu responsabilități specifice ale Administrației Publice Locale  

(Consiliul Local și departamentel Primăriei) 
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Comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local coordonează 

implementarea și evaluarea 

domeniilor de dezvoltare locală 

(obiectivele specifice)  aflate în 

responsabilitate. 

Departamentele Primăriei  și 

serviciile publice locale (ex. 

educație, asistență socială, etc) 

răspund de elaborarea și aplicarea 

proiectelor specifice.  

 Este utilizată o structură 

organizațională funcțională, cu 

resurse alocate (umane, spații, 

echipamente, buget) și proceduri 

de lucru cunoscute; 

 Dezvoltă capacitatea de 

management public a persoanelor 

publice (aleși și funcționari). 

 

 Supraîncarcă cu sarcini și 

responsabilități agendele de lucru 

déjà încărcate ale persoanelor 

implicate în furnizarea de servicii 

către populație ;  

 Consumă resurse publice 

suplimentare ;  

 Limitează posibilitățile de 

elaborare și aplicare de proiecte 

la resursele publice alocate ; 

 Reduce gradul de implicare, de 

responsabilizare a beneficiarilor 

acțiunilor/ proiectelor de 

dezvoltare la implementarea și 

evaluarea rezultatelor lor ; 

Parteneriatul Public Privat pentru Dezvoltarea Locală (Agenție, Consorțiu, Platforma Civică, etc) 

Structură asociativă de cooperare 

informală (fără personalitate 

juridică) sau formală (cu 

personalitate juridică) care pune în 

comun eforturile și resursele 

tuturor persoanelor publice sau 

private interesate (pe baza 

intereselor lor) pentru dezvoltarea 

locală 

 Este structura cea mai 

reprezentativă la nivel local, 

reînodând principiul 

administrației obștești a 

comunității ; 

 Permite dezvoltarea și 

concentrarea resurselor comune 

pe priorități,  nevoi reale  stabilite 

prin negocieri, proceduri 

transparente ; 

 Diseminează efortul public în 

comunitate, responsabilizând-o 

față de viitorul ei ; 

 Există programe care finanțează 

înființarea și funcționarea ei/ 

poate să dezvolte servicii proprii 

generatoare de venit în 

comunitate, creând locuri de 

muncă;  

 Este sustenabilă, crează impact  

asupra devoltării locale pe termen 

lung.   

 Resurse necesare funcționalității ei 

spații ptr întâlniri, echipamente 

pentru redactarea documentelor 

proprii, corespondență (pot fi 

asigurate inițial de către  

Primărie); 

 Construirea ”încrederii” între 

partenerii locali necesită 

experiență în ”facilitarea 

comunitară” ; 

 Asigurarea funcționalității depline 

din surse proprii poate fi atinsă pe 

termen  mediu și lung . 

    

Dacă resursele locale nu permit asigurarea susținerii unui Parteneriat Public Privat pentru Dezvoltare Locală, 

din perspectiva oportunității creării unei structuri de dezvoltare zonală, Grupul de Acțiune Locală Valea Izei 

poate prelua la nivel zonal sarcina dezvoltării locale ale tuturor unităților administrativ teritoriale membre. 

Reprezentanșii partenerilor publici și privați se regăsesc în structurile de  conducere și funcționare, ca 

materializare a principiilor Programului LEADER, care finanțează înființarea și  funcșionarea unor astfel de 

structuri de dezvoltare zonală.  

 

În cazul GAL, strategia de dezvoltare zonală va fi compusă din strategiile de dezvoltare locală ale UAT 

membre, ceea ce va permite identificarea priorităților comune acestora și o capacitate mai mare de elaborare 

și implementare de proiecte de tip rețea (același proiect aplicat pe mai  multe localități).   
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5.2. Sistemul de monitorizare și evaluare a dezvoltării locale 

Structurile de Dezvoltare Locală au sarcina de a monitoriza (permanent) și de a analiza și evalua (periodic) 

gradul de implementare a Strategiei de Dezvoltare, respectiv de aplicare a Planului de Acțiuni. 

Sistemul de monitorizare și evaluare este alcătuit din totalitatea indicatorilor cantitativi și calitativi care 

descriu evoluția dezvoltării locale. În 

general sunt utilizați indicatorii 

cantitativi colectați de sistemul public 

în cazul analizelor statistice oficiale 

(INSSE).   

Relațiile dintre tipul indicatorilor de 

monitorizare și evaluare și elementele 

de planificare strategică (pentru 

Strategia de Dezvoltare) și 

operațională (pentru Planul de 

Acțiuni) sunt prezentate în schița  

alăturată :   

Câteva exemple de indicatorii 

cantitativi propuși pentru fiecare 

domeniu al dezvoltării locale sunt 

prezentate sub forma unor tabele 

multianuale: 

Ex. Obiectiv specific 1_Măsura 1: conectivitate - mobilitate: 

Indicator 
An 

(ti) 
... 

An 

(tf) 
Sursa / document 

Sursa / 

Organizaţia 

Total drumuri publice (km), din care:      Anuarul Statistic  INSSE 

Modernizate       Anuarul Statistic INSSE 

Drumuri  judeţene (km) , din care:      Anuarul Statistic INSSE 

Modernizate       Anuarul Statistic INSSE 

Drumuri orășenești (km), din care      Anuarul Statistic INSSE 

Modernizate       Anuarul Statistic INSSE 

Drumuri agricole (km)    Raport anual Primăria 

Drumuri  forestiere, din care :     Raport anual DS RomSilva 

Deschise traficului public (turistic)    Raport anual DS RomSilva 

Poteci amenajate    Raport anual Admin Sit N2000 

  

Ex. Obiectiv specific 2_Măsura 1: modernizare servicii, clădiri, spații  publice: 

Indicator 
An 

(ti) 
... 

An 

(tf) 
Sursa / document 

Sursa / 

Organizaţia 

Lungime rețea de distribuție a apei potabile 

(km): 

   
Anuarul Statistic INSSE 

Gopodării conectate la  rețea de distribuție a apei 

potabile (nr) 

   
Anuarul Statistic INSSE 

Lungime rețelei de canalizare (km):    Anuarul Statistic INSSE 

Gopodării conectate la  rețea de distribuție a apei    Anuarul Statistic INSSE 
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potabile (nr) 

Lungime rețea de distribuție gaz metan (km)    Anuarul Statistic INSSE 

Gopodării conectate la  rețea de distribuție a apei 

potabile (nr) 

   
Anuarul Statistic INSSE 

Obiective/ clădiri publice modernizate/ 

reabilitate (nr/ mp) 

   
Raport anual Primăria 

etc      

 

 (3) Ex. Obiectiv specific 3_Măsura 3: Patrimoniul cultural 

Indicator 
An 

(ti) 
... 

An 

(tf) 
Sursa / document Sursa / Organizaţia 

Evenimente culturale locale (nr), din care :    

Raport anual 

Primăria 

Casa de Cultură/ 

Biblioteca 

Evenimente culturale tradiționale (nr)    

De interes local – zonal (nr)    

De interes județean – internațional (nr)    

Participanți evenimente culturale (nr)    

Cursuri locale de artă și meșteșuguri tradiționale 

(nr), din care :  

   

Raport anual 

Șc. Generală 

Șc. de Arte și Meserii 

Formatori acreditați 

Cursuri optionale/ extracurriculare pentru copii 

și elevi (nr); 

   

Cursuri acreditate formare profesionale (nr) ;    

Alte cursuri_ex. ofertă turistică (nr) 
   

Raport anual 
Centrul de Afaceri 

(CA) Local 

Studii de cercetare etnografică_antropologică 

(nr)  

   
Raport anual Primăria/ Biblioteca  

etc      

 

(4) Ex. Obiectiv specific 4_Măsura 2: Parteneriate pentru Dezvoltare Locală 

Indicator 
An 

(ti) 
... 

An 

(tf) 
Sursa / document 

Sursa / 

Organizaţia 

Campanii de informări – consultări publice  

publice (nr/ teme) 

   

Raport anual 
Primăria/ 

ONG locale 
Participanți (nr/ categorii factori interesați: pers. 

fizice/ juridice) 

   

ONG active în localitate (nr/ domenii)    

Campanii de promovare locală (nr/ instrumente 

utilizate: site, evenimente, materiale 

promoționale) 

   

Raport anual 

Primăria/ 

ONG locale 

CA_Local 
Beneficiarii campaniilor de  promovare (nr/ tip)    

Acorduri de cooperare/ parteneriat semnate (nr/ 

domenii de activitate), din care :  

   

Raport anual Primăria 
Parteneriate funcționale, active  - generatoare 

de acțiuni, proiecte (nr) 

   

 

Evaluarea periodică (anuală) a indicatorilor cantitativi este utilizată curent în practica mangementului public 

local sub forma ”Rapoartelor Anuale de Stare a Localității” care prezintă evoluția diferitelor domenii ale 

dezvoltării,  diferențe față de valorile planificate ale indicatorilor planificați și măsurile corective care 

trebuieluate pentru a reduce aceste diferențe, pentru a optimiza procesul de implementare directă a 

documentelor de planificare : Planul de Acțiuni și Strategia.  
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Indicatorii calitativi, de performanță sunt recomandați pentru selectarea proiectelor din Portofoliul de 

proiecte care vor alcătui Planul de Acțiuni (proiectele prioritare). Aceștia sunt : 

Relevanța - Arată în ce masură, obiectivele proiectului/ acțiunii sunt relevante in relație cu nevoile 

identificate și prioritățile stabilite.  

Eficiența - Cum se regasesc resursele alocate în rezultatele obținute? Arată raportul dintre serviciile 

furnizate/ produsele obșinute și resursele (în particular cele financiare) utilizate pentru realizarea acestora.  

Eficacitatea - Cât de mult contribuie proiectul/ acțiunea la atingerea obiectivelor sectorului de dezvoltare? 

Compară ce s-a facut cu ceea ce a fost planificat inițial. (compara rezultatele obtinute cu cele planificate).  

Utilitatea – Proiectul/ acțiunea are un impact asupra grupului țintă în relație cu nevoile lor identificate?  

Sustenabiltatea (durabilitate/ continuitate) – arată ce schimbări sau beneficii pot fii așteptate și/ sau 

dezvoltate dupa finalizarea proiectului/ actiunii.  

 

5.3. Concluzii și recomandări 

Fiecare om contează – resursa umană, cea mai mică dar cea mai importantă, sustenabilă resursă de 

dezvoltare locală. Pentru o comunitate mică, ca cea a orașului Dragomirești, implicarea fiecărui cetățean în 

viața comunității contează. El trebuie perceput ca actual sau viitor contribuabil direct la bugetul public local 

și ca resursă de dezvoltare locală prin activitățile sale.  

Recomandare: Conștientizarea acestui statut pentru fiecare din locuitorii orașului trebuie să devină un 

obiectiv pe termen lung al administrației lui publice.  

Dialogul partenerial, obștesc  – cheia inițierii procesului de dezvoltare locală. Scopul procesul planificării 

dezvoltării locale a orașului Dragomirești este perceput diferit de către reprezentanții administrației și 

instituțiilor publice locale (aleșii din structurile locale de decizie și funcționarii publici din structura 

executivă a primăriei orașului, sau din alte  instituții publice locale) față de alți factori interesați privați din 

localitate. 

Pentru reprezentanții administrației locale, documentele de planificare a dezvoltării locale  reprezintă condiții 

necesare accesării unor fonduri nerambursabile pentru proiectele publice. Pentru factorii interesați locali, 

potențialii parteneri privați ai dezvoltării locale,  procesul planificării este mai important decât documentul 

final în sine. Aceștia încearcă atunci când li se crează posibilitatea, să-și promoveze propriile opinii sau să 

influențeze prioritățile la nivel local referitoare la modul de soluționare a problemelor comune ale localității. 

Factorii interesați privați locali mai sunt interesați de informațiile cu privire la sursele de finanțare 

nerambursabilă sau economisire. Medierea celor două abordări diferite, deși dificilă, reprezintă modalitatea 

de identificare a celor mai eficiente soluții pentru problemele de dezvoltare locală (a ”punctelor slabe” din 

analiza SWOT).  

Recomandare: Tradiția dialogului obștesc trebuie regenerată în orașul  Dragomirești ca o precondiție a 

implicării locuitorilor în proiectele de dezvoltare locală, în viitorul lor. 

De la informare – consultare publică la implicarea civică. Implicarea civică nu este și nu va fi un rezultat al 

unor îdemnuri publice din partea administrației publice locale. Oamenii se implică, respectiv cetățenia se 

aplică, atunci când această implicare - aplicare facilitează accesul persoanelor la oricare dintre resursele 

analizate în subcapitolele 2.1 – 2.5. Concluzia transpunerii acestei observații în managementul unui proiect 

de dezvoltare locală, este că locuitorii se vor implica în dezvoltarea localității lor dacă vor deveni beneficiarii 

direcți, ”proprietarii” rezultatelor acelor proiecte. 
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Recomandare: implicarea localnicilor în proiectele de dezvoltare ale orașului pe baza ”convergenței” 

intereselor individuale – cu cele de grup - și cele de interes general, comun  (de ex. stabilirea ca și criteriu de 

prioritizare a proiectelor de infrastructură : implicarea în fiecare etapă de viață a proiectului a 

reprezentanților cetățenilor de pe strada pe care urmează să se dezvolte, modernizeze  rețele de 

infrastructură : drum, apă – canal, electricitate, etc).  

Pilonii dezvoltării durabile – principii de management public local. Din perspectiva acestui concept, orice 

decizie publică trebuie să  răspundă cumulativ afirmativ la întrebările: 

- (Decizia) va asigura creștere economică (mai multe venituri) ? 

- Beneficiile acestei creșteri, aceste venituri se vor distribui cât mai multor concetățeni ? Decizia susține ți se 

înscrie în valorile noastre culturale ? Decizia a fost luată și susținută ”impreună” cu cei care vor fi afectați 

direct de ea ? 

- Aplicarea acestei decizii  ne va permite să transmitem copiilor noștri aceleași resurse naturale pe care le-am 

moștenit de la părinții noștri ? 

 

Recomandare : Mai multă precauție în aplicarea unor proiecte promovate adeseori din afara comunității, 

dacă : (a) răspunsurile la întrebările de mai sus nu sunt cumulativ afirmative și (b) daca obiectivele acestora 

nu sunt ”convergente” cu obiectivele și măsurile de dezvoltare locală prezentate sintetic in Anexa 1.    

 

 

 

 

 

 Anexe 

Anexa 1_Cadrul Strategic de Dezvoltare Locală > 2020 al Orașului Dragomirești; 

Anexa 2_Convergența Obiectivelor de Dezvoltare Locală cu obiectivele documentelor de dezvoltare 

administrative și sectoriale de rang superior; 

Anexa 3_Portofoliul Local de Acțiuni/ Proiecte pentru dezvoltarea Orașului Dragomirești 


