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CAP. I DEZVOLTARE DURABILĂ. DEZVOLTARE REGIONALĂ.
DEZVOLTARE LOCALĂ.
1.1. Ce este dezvoltarea durabilă?
În 1992, la Summitul de la Rio de Janeiro, liderii din majoritatea ţărilor lumii au
recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru atingerea dezideratelor
dezvoltării durabile. Începând cu acel moment, Agenda 21 a devenit catalizatorul a
numeroase proiecte şi iniţiative ce promovează dezvoltarea durabilă la nivel local.
Agenda 21 are propriul mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă
naţionale, regionale şi Agenda 21 locală.
Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a
vieţii pentru toţi, în prezent şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă mai
înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt
interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din punct de vedere al calităţii, va
afecata negativ, mai devreme sau mai târziu, dezvoltarea economică şi mai ales calitatea
vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă şi asigurarea satisfacerii
nevoilor de bază ale oamenilor: locuinţe, străzi sigure, oportunitatea de împlinire prin
educaţie, informare, participare, sănătate şi loc de muncă. Toate acestea necesită o
economie robustă, sănătoasă şi capabilă să creeze mijloacele necesare satisfacerii acestor
nevoi, atât în prezent cât şi în viitor.
Pe scurt, dezvoltarea durabilă presupune:
 Un nou rol pentru autorităţile locale şi leaderii comunitari
 Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a calităţii
mediului în zonele de rezidenţă
 Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a acestora
 Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu comunitatea
locală
 Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii
locuitorilor în zona de rezidenţă
1.2. De ce avem nevoie de dezvoltare durabilă şi cine e responsabil?
Pentru realizarea tuturor celor menţionate e nevoie de aportul fiecăruia dintre noi.
Toţi suntem responsabili, fie că reprezentăm autorităţile, fie că suntem simpli cetăţeni,
angajaţi sau mici întreprinzători, fie că suntem organizaţi în grupuri locale formale sau
informale sau nu. Autorităţile locale, ca puncte nodale şi leaderi ai comunităţii locale, au
un rol extrem de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie dezideratul
oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în pregătirea Strategiilor Locale de
Dezvoltare Durabilă pentru a promova şi/sau îmbunătăţi bunăstarea socială şi economică
şi calitatea mediului în zonele de rezidenţă şi astfel să contribuie la dezvoltarea durabilă a
României per ansamblu.
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Uniunea Europeană, organism care la 1 ianuarie 2007 a primit în sânul ei şi
România, acordă o importanţă majoră spaţiului rural, importanţă reflectată de politicile şi
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programele promovate de acest for. Unul din documentele ce stă la baza tuturor acestor
politici şi programe este Programul de Dezvoltare Rurală a Uniunii Europene.
În acest cadru general îşi au originea şi programele de preaderare pentru ţările
candidate. Schemele de finanţare cum sunt ISPA, PHARE, dar mai ales SAPARD
reflectă toate problemele cu care se confruntă comunităţile din ţările candidate, de la
infrastructură până la educaţie, de la agricultură şi până la tradiţii. Pentru a utiliza cu
success fondurile nerambursablie ale UE, comunităţile rurale din România trebuie să fie
pregătite, iar un prim pas în acest proces de pregătire este formularea de strategii de
dezvoltare durabilă care să dea măsura nevoilor şi oportunităţilor pe care fiecare
comunitate le are în parte.
1.3. Conceptul de dezvoltare regională.
Ca ansamblu de politici şi şi strategii ale autorităţilor publice centrale şi locale
elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale unor arii geografice
constituite în 8 regiuni de dezvoltare şi care beneficiază de sprijinul Guvernului
României, al Uniunii Europene, al altor autorităţi naţionale şi internaţionale, strategia de
dezvoltare regională trebuie să pornească de la nevoile de dezvoltare locală, pe care să le
sincronizeze cu cele de dezvoltare naţională.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Vama trebuie să fie în strânsă legătură cu
Planul de Dezvoltare Regională al regiunii din care face parte zona respectivă şi cu
priorităţiele identificate de Planul Naţional de Dezvoltare.
În prezent, obiectivul general al strategiei de dezvoltare regională rămâne
creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii
economice, a infrastructurii de transport şi întărirea coeziunii sociale.
Fără înlăturarea disparităţilor intraregionale un asemenea obiectiv nu poate fi atins.
Zonele miniere şi, implicit zona Vama în judeţul Satu-Mare şi în regiunea Nord –
Vest reprezintă un exemplu de disparitate.
Înlăturarea cauzelor acestor disparităţi presupune la nivel de regiune următoarele
priorităţi:
 Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de transport
 Dezvoltarea mediului de afaceri
 Dezvoltarea rurală
 Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
La nivelul regiunii 6 Nord – Vest, regiune din care face parte judeţul Satu-Mare şi,
implicit comuna Vama, Strategia de Dezvoltare Regională a identificat prin dezbatere
publică 5 obiective specifice:
 Dezvoltarea unor produse de marcă regională şi promovarea unor afaceri specifice
regiunii
 Asigurarea suportului de infrastructură pentru dezvoltare durabilă
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Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate
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Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată
Promovarea economiei bazată pe cunoaştere şi formare continuă.

1.5 . Conceptul de dezvoltare locală.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Vama porneşte de la aceste obiective
specifice, propunându-şi însă adâncirea specificităţii prin subobiectivele care odată
îndeplinite, vor reduce disparitatea social-economică la nivel judeţean şi regional dintre
această zona şi celelalte zone mai dezvoltate.
Dezvoltarea locală a comunei Vama presupune implementarea unor politici locale,
elaborate participativ, prin investiţii în sectoare prioritare, care să conducă la
îmbunătăţirea potenţialului economic şi social al comunei.
Acest obiectiv local poate fi atins printr-un set de măsuri integrate care presupun
investiţii în:
 Reabilitarea infrastructurii de transport, a căilor de comunicaţie locală, de acces
spre zonele agricole şi spre cele cu potenţial turistic, precum şi de siguranţă a traficului
 Reabilitarea ecologică a zonelor publice cu valoare turistică şi istorico-culturală
 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
 Implementarea de proiecte care să corespundă nevoilor de locuri de muncă
1.6. Necesitatea implementării Strategiei de Dezvoltarea Locală.
Implementarea unor asemenea măsuri presupune un Plan de Dezvoltare Locală,
elaborate participativ, care să reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi decizia cetăţenilor
precum şi disponibilitatea acestora de implicare în problemele comunităţii.
Planul trebuie să reprezinte radiografia generală a comunei, detalierea direcţiilor
strategice de dezvoltare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi
relevanţi de la nivelul comunei.
Planul lărgeşte perspectivele cunoaşterii zonei – comunităţii, prin precizările şi
clarificările aduse astfel încât toate oportunităţile de dezvoltare şi de finanţare a
proiectelor propuse, să poată utiliza un asemena plan strategic ca document de referinţă în
planificarea, metodologia folosită, implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor
aplicate.
Planul trebuie să reprezinte cel mai important ghid în procesul de creştere al
capacităţii autorităţilor locale de a-şi planifica şi elabora proiectele, de a identifica şi
gestiona sursele de finanţare în conformitate cu exigenţele Uniunii Europene.
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CAP. II PREZENTARE GENERALĂ

2 Prezentarea comunei Vama,Judetul Satu Mare
2.1 Asezare Geografica
Situata in partea de E a teritoriului judetului si in sudul Tarii Oasului ,comuna Vama se
invecineaza cu orasul Negresti Oas la N si E,cu Judetul Maramures la S si cu comuna Orasu Nou
la V .A luat fiinta la varsarea Talnei Mici in Talna Mare ,deoparte si de alta a raurilor..Ulterior s-a
extins spre nord ,dobandind o textura regulate si ingloband in intravilan soseaua Satu MareSighetu Marmatiei si calea ferata Satu Mare –Bixad.
2.2 Clima
Pe fondul climatului temperat continental moderat ,comuna se afla sub influenta maselor de
aer vestice (oceanice) umede si cu variatii termice moderate ale temperaturii aerului intre vara si
iarna.
Dispunerea in trepte determina si etajarea celorlalte conditii de mediu.Se remarca
,astfel,scaderea temperaturii medii anuale de la 8 la 4 grade C,cresterea cantitatii anuale de
precipitatii ,de la 700 mm la 1000 mm,din care precipitatiile solide cazute in sezonul rece
determina acoperirea solului cu strat de zapada timp de 45-65 zile .Cantitatile maxime cazute in
24 ore ,care pot declansa viituri locale si inundatii ,inregistraza circa 100-140 mm/24 ore.In luna
ianuarie ,temperatura medie scade cu altitudinea de la -2.....-3 grade C ,pana la +6grade C..In luna
iulie,la altitudini scazute se inregistraza peste 20 grade C..
Reteaua hidrografica axata pe valea raului Talna Mare,care colecteaza afluentii de pe
stanga:Talna Mica,Marcosa si Racsa se izvorasc din muntii Gutai .
Albiile minore sunt inguste ,adincite de multe ori strangulate de vegetatie si deseuri
menajere,provocand numeroase deversari ale apei la ploi torentiale si eroziuni ale albiei si
malurilor ,periclitand podurile ,podetele si uneori drumurile si ulitele comunale.
2.3 Suprafata
VAMA

Intravilan 578 ha
Extravilan 4517 ha

2.4 Organizare administrativa
Vatra comunei se desfasoara la altitudinea de 180-210 m,ocupand lunca Talnei ,insa teritoriul sau
administrativ se intinde mult spre sud cuprinzand sesurile si tapsanele piemontane slab
inclinate,pana la 250-350 m si culmile accidentate orientate in general S-N ,apartinand Muntilor
Gutai ce ajung la peste 600-700 m inaltime (limita judetului Satu Mare catre judetul; Maramures).

2.5. Populaţia comunei Vama.

6

În urma recensământului din 2002, s-au obţinut următoarele date statistice cu
privire la populaţia comunei Vama:
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1.
2.

3.

4.

TOTAL POPULAŢIE
Bărbaţi
Din care pe sexe
Femei
Români
Pe naţionalităţi
Maghiari
Rrom
German
Ucrainian
Sarba
Rusa
0-14 ani
Pe grupe de vârstă
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-64 ani
Peste 65 ani
Ortodoxă
Pe religii
Romano-catolici
Greco-catolici
Reformaţi
Penticostala
Martorii lui Yehova
Fără religie
Ateu
Nedeclarata

3844
1915
1929
2707
1048
79
6
1
1
1
710
410
461
419
1484
360
2178
20
77
946
273
279
9
1
20

2.4. Starea socio-economică actuală a comunei.
Sănătate
Comuna Vama dispune de un dispensar uman şi o farmacie . Dispensarul uman se
afla intr-o stare improprie desfasurarii actului medical in conditii civilizate ,despre
farmacie putem spune ca este în stare bună de funcţiune.Dispensarul este deservit de un
medic si un asistent medical. Un inconvenient semnificativ este faptul ca medicul nu are
domiciliul stabil în comună. De asemenea, la nivelul comunei funcţionează şi un
dispensar sanitar-veterinar care funcţionează cu un medic veterinar şi un tehnician
veterinar.
Învăţământ
În comuna Vama funcţionează 2 şcoli generale cu clasele I-VIII şi 2 grădiniţe .
Transporturi
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Drumul national DN19 care face legatura intre Satu-Mare si Sighetul Marmatiei
strabate intravilanul comunei Vama . Comuna este legata prin DJ 197 de Zona turistica
Valea Mariei cu legătură spre Tur. Accesul spre zona turistica Puturoasa se face pe un
drum forestier modernizat printr-un program Sapard.
Prin centrul comunei Vama trece linia de cale ferată Satu-Mare- Bixad, folosită
pentru trafic de călători şi marfă. .
Comuna dispune de o singură haltă CFR – halta Vama Turului – pentru trafic de călători.
Pentru transportul de mărfuri este folosită rampa de încărcare-debarcare de la NegrestiOas.
Agricultura
La nivelul comunei, culturile de bază sunt: porumbul, floarea-soarelui, grâul,
ovăzul, orzul şi secara.
Ocupaţiile de bază ale localnicilor sunt: creşterea animalelor, pomicultura,
agricultura si constructiile.
Suprafaţa totală a comunei Vama este de 5095 ha, din care
1. teren agricol
3147 ha:
- arabil
1148 ha
- păşuni
985 ha
- fâneţe
856 ha
- vii
29 ha
- livezi
129 ha
2.
-

teren neagricol
păduri
teren cu construcţii
alte terenuri

1.957 ha:
1.396 ha
107 ha
454 ha

CAP. III METODOLOGIA ŞI ETAPELE PROCESULUI DE ELABORARE A
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ A
COMUNEI VAMA
3.1. Descrierea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Socio –
Economice.
Strategia de Dezvoltare Socio – Economică a Comunei Vama a fost elaborată în
mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social-demografice
din comunitate.
Participarea populaţiei la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică,
va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea
categoriilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea
comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodată, implicarea membrilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare al
alternanţelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi sectorul
privat, în direcţia soluţionării problemelor comunităţii.
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În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Vama s-a pornit de la nevoile
locale, repartizate pe domenii de interes, de la resursele locale şi cele potenţiale, de la
priorităţile stabilite care au fost integrate şi în Strategia de Dezvoltare a judeţului SatuMare.
Administraţia publică Locală a Comunei Vama a necesitat elaborarea unui asemenea
plan în mod participativ, în vederea unei dezvoltări durabile a comunităţii.
De asemenea programele cu finanţare de la Uniune Europeană, ce urmează să se
deruleze prin Fondurile Structurale, componenţa regională, reclamă o asemenea
exigenţă, şi anume, existenţa unei Strategii de Dezvoltarea Locală, a unei Planificări
elaborate participativ.
Accesarea unor fonduri de finanţare nerambursabile, nu poate fi făcută în absenţa
unui asemenea Plan Strategic în care trebuie să se regăsească toate etapele pregătirii unui
proiect depus pentru finanţare.
Procesul de elaborare a Planului s-a declanşat la sfîrşitul anului 2007 prin
constituirea unui grup de iniţiativă.
In acest sens a fost constituit Comitetul Organizaţional de pe lângă primăria
Vama, având drept scop consultarea comunitară şi dezbaterea publică în vederea
identificării necesităţilor şi a domeniilor de interes ale cetăţenilor, cuprinderea acestora în
Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, Comitetul Organizaţional a identificat propunerile cetăţenilor
privind liderii locali informali, care să facă parte din Comitetul de Elaborare a Strategiei
de Dezvoltare.
Membrii Comitetului Organizaţional au fost instruiţi , în utilizarea de metode de
abordare şi consultare a comunităţii:
 Dezbaterea publică
 Interviul
 Chestionarul
 Şedinţa de analiză
Comitetul Organizaţional Vama, a optat în activitatea sa pentru utilizarea tuturor
metodelor menţionate mai sus.
Procesul de abordare a comunităţii a durat 3 săptămâni, după care au urmat şedinţa
de analiză şi cercetarea efectelor în rândul cetăţenilor.
3.2. Concluzii rezultate în urma consultării comunităţii în vederea elaborării
Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Vama.
Comitetul Organizaţional a efectuat o cercetare la nivelul Comunei Vama în scopul
identificării principalelor probleme ridicate de cetăţeni care necesită rezolvare, cât şi
pentru identificarea liderilor locali, care să reprezinte comunitatea în Comitetul Local de
Dezvoltare Socio-Economică (CDSE), etape necesare în procesul de elaborare a
Strategiei.
Pentru efectuarea cercetării s-au aplicat chestionare unui număr de 100 de
persoane din localitate şi s-au luat interviuri de la 30 de cetăţeni.
S-a sondat de asemenea, şi percepţia cetăţenilor faţă de autorităţile locale şi modul
în care acestea se implică în rezolvarea problemelor comunităţii.
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Centralizarea rezultatelor a condus la următoarea statistică:
 82% din cetăţenii abordaţi declară că au apelat la autorităţile locale pentru
diverse probleme ( elaborare de documente, ajutoare sociale, asistenţă socială
etc. )
 7% s-au adresat Primăriei pentru probleme de interse comunitar
 Gradul de satisfacţie privind soluţionarea problemelor a fost de 70%
Conform opiniei cetăţenilor privind interesul autorităţilor faţă de problemele
comunei aplicarea lor în soluţionare, situaţia se prezintă astfel:
 54% interes foarte mare
 24% interes mare
 12% interes suficient
 10% interes insuficient
Opinia cetăţenilor a ţinut cont de mijloacele existente, de pârghiile pe care
administraţia publică locală le are la îndemână, în vederea soluţionării problemelor
comunităţii.
Referitor la soluţii, 72% din cetăţenii comunei consideră că problemele locale nu
pot fi soluţionate în afara unui sprijin judeţean sau guvernamental şi în absenţa unor
programe de finanţare focalizate.
Cu privire la situaţia infrastructurii de drumuri, a utilităţilor şi serviciilor publice,
opinia cetăţenilor se prezintă astfel:
- 87% consideră absolut necesar pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor existente, pietruirea străzilor, înfiinţarea de trotuare
- 60% se declară mulţumiţi de serviciile de asistenţă socială existente
- 10% se arată nemulţumiţi cu privire la păstrarea curăţeniei în locurile
publice şi la modul în care se face colectarea deşeurilor menajere
- 57% consideră o prioritate şi o necesitate creşterea şi îmbunătăţirea
serviciilor publice şi dezvoltarea unor utilităţi publice
În ceea ce priveşte activitatea economică, opinia cetăţenilor este aproape
unanimă:
- 92% consideră că nu există sprijin suficient din partea Guvernului şi a
autorităţilor publice centrale, şi nici o legislaţie adecvată privind
înfiinţarea de activităţi economice în mediul rural, susţinerea iniţiativei
locale şi a spiritului antreprenorial în acesta zona.
- 50% din cetăţeni se declară mulţumiţi de autorităţile locale privind efortul
de a atrage întreprinzători în zonă.
Necesităţile exprimate de cetăţeni se suprapun în mare măsură cu măsurile de
dezvoltare identificate şi propuse de administraţia publică locală.
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CAP. IV ELEMENTE DE STRATEGIE
4.1. Populaţia şi nevoile sociale
4.1.1. Demografia
Probleme
- îmbătrânirea accentuată a populaţiei
- depopularea datorită migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau
superioare, spre centrele urbane sau în străinătate
- sporul natural negativ
Obiective pe termen mediu şi lung
- condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună, cât şi
pentru cei care ar dori să se stabilescă în zonă
- condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii
- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunitatea romă din comuna
4.1.2. Starea de sănătate şi serviciile medicale
Probleme
- cadre medicale şi auxiliare insuficiente
- dotări insuficiente ale dispensarelor medicale existente
Obiective pe termen mediu şi lung
- modernizarea dispensarului uman
- acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente
- educarea populaţiei privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a
duce o viaţă sănătoasă
- eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii
4.1.3. Starea de ocupare a forţei de muncă
Probleme
- nivelul destul de ridicat al şomajului
- mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională
Obiective pe termen mediu şi lung
- locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri
îndestulătoare pentru satisfacerea nevoilor de trai
- posibilitatea da a urma cursuri de reconversie profesională în domenii
căutate pe piaţa forţei de muncă
4.1.4. Educaţia
Probleme
- în ceea ce priveşte infrastructura construcţiilor, nu există probleme
deosebite, şcolile fiind renovate în totalitate
- dotarea şcolilor cu calculatoare şi aparatură electronică de specialitate
- frecvenţa redusă la şcoală şi abandonul şcolar în rândul copiilor de romi
- gradinitele existente sunt dotate necorespunzator si sunt improprii
desfasurarii activitatiilor specifice
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Obiective pe termen mediu şi lung
- posibilitatea neîngrădită de împlinire prin educaţie
- acces la un sistem performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul
rural
- infrastructură şi bază materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevolile
legate de actul educaţional
- găsirea unor modalităţi de educare a copiilor de romi privind frecvenţa
zilnică la şcoală
- posibilitatea de formare continuă pentru adulţi
- construirea unei gradinite moderne
4.1.5. Cultura
Probleme
- resurse financiare insuficiente pentru practicarea şi revitalizarea unor
obiceiuri şi forme de exprimare culturală tradiţionale
- infrastructură în declin şi bază materială insuficientă
- abandonul practicilor tradiţionale în favoarea modernităţii
Obiective pe termen mediu şi lung
- practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate
generaţiilor viitoare
- practici tradiţionale puse în valoare
- facilitarea accesului la sursele de informaţie tradiţionale sau moderne
- infrastructură corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare
4.1.6. Sport
Probleme
- absenţa totală a bazelor sportive necesare practicării sporturilor
individuale sau colective
- importanţa minoră acordată de sistemul educaţional activităţilor sportive
organizate
Obiective pe termen mediu şi lung
- realizarea de săli de sport dotate cu echipamente corespunzătoare şi în
concordanţă cu standardele prevăzute în domeniu
- infiintarea de baze sportive
- practicarea şi organizarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze
materiale corespunzătoare
- implicarea elevilor şi a tinerilor în concursuri şi activităţi sportive
4.2. Infrastructura
4.2.1. Dotări edilitare. Protecţie şi pază.
Probleme
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clădirile administrative ( primăria, şcolile, dispensarele ) mai necesită
dotări moderne
Obiective pe termen mediu şi lung
- dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în
condiţii civilizate
- dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate
spaţiului rural
-

4.2.2. Apă curentă şi canalizare. Iluminat public.
Probleme
- sistemul de alimentare cu apă curentă este finalizat, iar canalizarea este în
fază de studiu de fezabilitate .
- gospodăriile care au bazine vidanjabile sau fose septice sunt relativ puţine
- deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate ( cursuri de
apă afectate, infiltraţii în sol )
- iluminatul public este extins în toată comuna,
Obiective pe termen mediu sau lung
- informarea populaţiei cu privire la riscurile cauzate de deversarea apelor
uzate în locuri neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi
a prevenirii poluărilor
- sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare capabile să deservească
locuitorii comunei
- extinderea iluminatului public .
4.2.2. Drumuri şi transport
Probleme
- fonduri locale insuficiente pentru modernizarea şi întreţinerea dumurilor
comunale
- dependenţă financiară de fondurile alocate de la bugetul Consiliului
Judeţean
- transportul public regional este mediu dezvoltat
Obiective pe termen mediu şi lung
- o reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale
locuitorilor şi activităţilor economice, fără să afecteze starea mediului
înconjurător
4.2.4. Telefonie. Servicii poştale. Internet
Probleme
- calitatea serviciului de internet este nesatisfăcătoare
- există zone în comună unde accesul la intrnet prin reteaua de cablu nu are
acoperire
Obiective pe termen mediu şi lung
- reţea de telefonie fixă extinsă la nivelul întregii comune capabilă să
faciliteze şi comunicaţiile de tip special ( poştă electronică, internet etc. )
- teritoriu acoperit în totalitate de o formă sau alta de telefonie
- servicii poştale diversificate şi prompte
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4.3. Economia
4.3.1. Industria
Probleme
- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine limitate
- tendinţe de monoindustrializare
Obiective pe termen mediu şi lung
- industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de
împlinire profesională şi materială a locuitorilor comunei
- industrie generatoare de venit la bugetul local
- industrie nepoluantă şi durabilă
4.3.2. Agricultura
Probleme
- resurse finaciare insuficiente, investiţii puţine
- utilaje agricole învechite şi tehnologii neperformante
- parcelarea terenului şi probleme legate de posesiune
- scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile
- piaţă de desfacere redusă
Obiective pe termen mediu şi lung
- practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului
din comună
- activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local
- asocierea producătorilor
- îmbunătăţirea practicilor agricole
- politici de marketing eficiente
4.3.3. Comerţul şi serviciile.
Probleme
- unităţi comerciale mici, cu profit mic
- diversitatea redusă a serviciilor, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie
publică: magazine alimentare şi baruri
- orientare preponderentă spre clienţii locali
- activităţi de marketing reduse
- valorificarea slabă a resurselor locale
Obiective pe termen mediu şi lung
- diversificarea obiectivului de activitate al firmelor
- utilizarea eficientă a resurselor locale
- promovarea unor tehnici eficiente de marketing
- orientare parţială spre turişti ca potenţiali clienţi
4.3.4. Turismul. Agro-turismul.
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Probleme
- absenţa fermelor agro-turistice
- lipsa unor produse turistice coerente
- lipsa personalului calificat în turism: manageri, ghizi
Obiective pe termen mediu şi lung
- practicarea unui turism integrat, cu pachete turistice variate
- realizarea unor programe de pregătire pentru practicanţii de agro-turism
- realizarea unor produse turistice diversificate
- realizarea şi promovarea unor evenimente locale
- adoptarea unor măsuri eficiente de promovare a turismului
- dezvoltarea de trasee tematice, refugii ,trase turistice
- crearea unui punct de informare si marketing turistic
4.4. Mediul înconjurător
Probleme
- necunoaşterea de către populaţie a normelor de mediu şi legislaţiei în
vigoare
- educaţie ecologică redusă
- poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate
- degradarea solului
Obiective pe termen mediu şi lung
- promovarea practicilor de agricultură ecologică
- realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate
- realizarea unor cursuri de educaţie ecologică
- curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public
- montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public
- crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor
- realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor ( zonală )
- împădurirea suprafeţelor degradate

4.4. Analiza de situaţie ( Analiza SWOT )

1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL
- Aşezarea în imediata apropiere a Munţilor Gutai
Puncte tari
-.pe fondul climatului temperat continental moderat ,comuna se
afla sub influenta maselor de aer vestice (oceanice) umede si cu
variatii termice moderate ale temperaturii aerului intre vara si
iarna.
Dispunerea in trepte determina si etajarea celorlalte conditii
de mediu.Se remarca ,astfel,scaderea temperaturii medii anuale de
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la 8 la 4 grade C,cresterea cantitatii anuale de precipitatii ,de la
700 mm la 1000 mm,din care precipitatiile solide cazute in
sezonul rece determina acoperirea solului cu strat de zapada timp
de 45-65 zile ..In luna ianuarie ,temperatura medie scade cu
altitudinea de la -2.....-3 grade C ,pana la +6grade C..In luna
iulie,la altitudini scazute se inregistraza peste 20 grade C..

- Sol slab fertil şi neproductiv
- Relief preponderent deluros
- Programe ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate
Oportunităţi
mediului rural
- Reabilitarea spaţiilor verzi
- Derularea Proiectelor de Mediu pentru infiintarea de spatii
verzi.
- Extinderea fenomenului de eroziune a solului
Ameninţări
2. POPULAŢIA ŞI RESURSELE UMANE
- Diversitate etno-culturală
Puncte tari
Puncte slabe

Puncte slabe
Oportunităţi
Ameninţări

3. INFRASTRUCTURĂ
Puncte tari

Puncte slabe

- Îmbătrânirea populaţiei
- Depopularea: spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre
centre urbane şi în străinătate
- Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu
iniţiativă
- Reducerea ponderii populaţiei active
- Natalitatea scăzută
- Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi
- Creşterea ponderii muncii la negru
- Apropierea de Drumul National 19
- Reabilitarea drumului judetean 197
- Modernizarea şcolilor din comună
- Proiecte de modernizare a drumurilor comunale şi străzilor
- proiectul Campus Scolar:Scoala de arte si meserii Vama
in curs de implementare
- Proiectul:Modernizare drum forestier Vama-Puturoasa in
curs de finalizare
- Proiectului:Alimentarea cu Apa a comunei Vama in curs
de finalizare
- Studiu de Fezabilitate privind Canalizare si Statie de
Epurare finalizat
- Alimentarea cu gaz a comunei Vama finalizata in
proportie de 50%
- Alimentarea cu apă în reţeaua publică este limitată
- Inexistenţa unei reţele de canalizare
- Reţeaua de gaze naturale este extinsă doar în 50% din
localitatea Vama
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Oportunităţi

Ameninţări

- Programe comunitare ale Uniunii Europene pentru
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural:
FEADR, FRDS, FEDR
- Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor
locale
- Programe de modernizare a infrastructurii rutiere
- Orientarea programelor europene şi guvernamentale spre
alte zone considerate prioritare
- Absenţa investitorilor în zonă

4. ECONOMIE
Puncte tari

- Realizarea Proiectului Luna -Ses, care va facilita atragerea
de investitori în zonă,
- existenta zonelor turistice Puturoasa si Valea Mariei
- Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a
bovinelor şi ovinelor
- Existenţa unor societăţi comerciale şi persoane fizice
autorizate cu activitate în zonă
- existenta conditiilor necesare pentru practicarea
agroturismului
- Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi
Puncte slabe
străine reduse sau deloc
- Infrastructura necorspunzătoare, absenţa canalizării,
- Parcelarea terenului – productivitate redusă ( suprafeţele
agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat )
- Scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile
- inexistenta unei zone industriale si rezidentiale stabilita
prin PUG
- Accesarea fondurilor europene nerambursabile
Oportunităţi
- Utilizarea programelor de finanţare propuse de Guvern sau
administraţia publică centrală
- Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale
care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare
- Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi
administrativ cu unităţi teritoriale ( similare sau
asemănătoare ) din ţară şi din străinătate
- Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele pieţei care
Ameninţări
determină decalaje economice mari
- Reducerea ponderii populaţiei active
5. SĂNĂTATE ŞI SERVICII SOCIALE
- cabinet medical, cabinet stomatologic şi farmacie umană în
Puncte tari
comună
- consultaţii medicale gratuite
- acordarea de ajutor social
- existenţa referentului social în cadrul primăriei
- lipsa unei baze informatizate cuprinzând cazurile sociale
Puncte slabe
- bani insuficienţi pentru cazurile sociale
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Oportunităţi

Ameninţări

- lipsa unei farmacii veterinare
- fonduri financiare nerambursabile
- fonduri pentru incluziunea socială a romilor
- înfiinţarea unei cantine sociale
- parteneriat cu ONG-uri
- fonduri structurale pentru dotări sociale
- migraţia populaţiei tinere
- orientarea fondurilor nerambursabile către zone mai
defavorizate
- reforma deficitară în sănătate
- deteriorarea stării generale de sănătate a populaţiei

6. CULTURĂ
Puncte tari

- existenta asociatiei culturale” Cutezanta”
- bisericile reformata si ortodoxa fac parte din patrimoniul
cultural
- biblioteca comunala
- centru de olarit
- Resurse financiare insuficiente, absenţa investiţiilor străine
Puncte slabe
- Utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene
Oportunităţi
şi ale autorităţilor
- Fiscalitatea şi birocraţia
Ameninţări
- Reducerea sau eliminarea unor facilităţi
- Orientarea spre alte zone de interes
7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
- Eforturile autorităţilor locale de aplicare a legislaţiei
Puncte tari
privind protecţia mediului
- Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă
Puncte slabe
pericol de alunecări de teren
- Educaţia ecologică este superficială
- Utilizarea programelor UE si Guvernamentale destinate
Oportunităţi
reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural
- Implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în
programe comune de educaţie ecologică
- Extinderea eroziunii solului cu consecinţe negative pe
Ameninţări
termen lung, dacă nu se intervine la timp
- Prezenţa mentalităţii de indeferenţă faţă de protecţia
mediului ( mai ales la nivelul populaţiei adulte )
Concluziile în urma analizei
Analiza domeniilor de mai sus demonstrează interdependenţa dintre ele, precum şi
faptul că anumite deficineţe în abordarea Strategiei de Dezvoltare a comunei pot afecta
toate domeniile de interes.
Administraţia publică locală este receptivă şi deschisă dezvoltării relaţiei cu
cetăţenii şi promovării deciziilor în urma dezbaterilor comunitare. De asemenea, este
foarte importantă o strategie de mediatizare a oportunităţilor comunei şi de informare a
populaţiei privind sursele de finanţare existente, precum şi cele potenţiale, prin care să se
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poată implementa o serie de proiecte importante pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
localnicilor.
CAP. V DEZVOLTAREA COMUNEI VAMA ÎN VIZIUNEA ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE
Conducerea Primăriei Vama, Consiliul Local a propus mai multe măsuri de
regenerare socio-economică , pe care, aşa cum reiese din Strategia de Dezvoltare, le-au
supus dezbaterii publice.
Măsura A – îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport
Scopul – creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în
economia locală.
Activităţi
 Pietruirea străzilor şi a uliţelor, precum şi căilor de acces spre terenurile
agricole, păduri şi vii.
 Modernizarea drumurilor comunale.
 Înfiinţarea de trotuare.
 Reabilitarea podurilor şi podeţelor.
Măsura B – crearea de utilităţi publice, pază şi protecţie socială
Scopul – creşterea calităţii vieţii şi al nivelului de confort al populaţiei,
Activităţi
 Extinderea reţelei de apă potabilă în întreaga comună.
 Extinderea reţelei de gaz metan în toată comuna.
 Realizarea unei reţele de canalizare şi staţie de epurare.
 Extinderea reţelei de iluminat public .
 Realizarea unui management integrat al deşeurilor menajere.
 Înfiinţarea unei cantine sociale pentru oamenii fără posibilităţi materiale din
comuna noastră
Măsura C – infrastructura pentru educaţie şi cultură
Scopul – creşterea gradului de educaţie civică şi instruirea populaţiei în spiritul
normelor comunitare.
Activităţi
 Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a tuturor şcolilor din comună.
 Modernizarea şi dotarea bibliotecii
 Modernizarea şi dotarea căminului cultural
 Finalizarea proiectului : Campus Scolar:Scoala de arte si meserii din comuna
Vama
 Infiintarea unei gradinite moderne
Măsura D – infrastructura pentru agrement şi petrecerea timpului liber
Scopul – promovarea concepţiei că sănătatea o dobândim prin sport şi activităţi de
agrement.
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Activităţi
 Construirea unei baze sportive în localitatea Vama
 Construirea de săli de sport la şcolile din comuna
 Amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii
 Promovarea activităţilor sportive organizate
 Infiintare miniteren de fotbal
Măsura E – creşterea capacităţii instituţiilor locale şi întărirea coeziunii sociale
Scopul – îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor de către
administraţia publică.
Activităţi
 Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale privind administrarea fondurilor
destinate dezvoltării rurale.
 Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor din
administraţia locală.
 Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea creşterii
capacităţii comunitare de a crea strategii proprii de dezvoltare, de a identifica
surse de finanţare şi de a elabora şi implementa proiecte de dezvoltare locală.
 Susţinerea dezvoltării societăţii civile, în general, care prin activităţile desfăşurate
poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe termen lung.
 Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii şi pregătirii unor persoane
care să se ocupe în comunitate de educaţia privind violenţa în familie, violenţa
publică, consumul de droguri, alcool şi tutun, prostituţia.
 Promovarea incluziunii sociale a romilor .
 Sprijinirea comunităţii de romi şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă.
 Îmbunătăţirea şi diversificare serviciilor de asistenţă socială.
 Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema protecţiei
sociale.
Măsura F – conservarea şi protecţia mediului înconjurător
Scopul – o viaţă mai bună într-un mediu curat şi cu un grad scăzut de poluare
Activităţi
 Realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere.
 Amenajarea cursurilor de apă din comună – Valea Talna Mare si Talna Mica
 Educarea cetăţenilor, în special a copiilor cu privire la modalităţile de ocrotire şi
curăţare a mediului înconjurător.
 infintarea Zilei de Curăţenie a Satului
Măsura G– Promovarea turismului
Scopul – – îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice oferite cetăţenilor de către
administraţia publică si creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii
în turism.
Activităţi
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 Infiintare Punct de informare si Marketing turistic
 Dezvoltare zona turistica in comuna Vama

 STUDII DE FEZABILITATE EXISTENTE
1. CONSTRUIRE GRADINITA IN COMUNA VAMA
2. C ANALIZARE SI STATIE DE EPURARE
3. CAMPUS SCOLAR SCOALA DE ARTE SI MESERII
4. UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE-POMPE DE
CALDURA IN COMUNA VAMA
5. MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL STRADA OLARILOR SI
BAILOR
6. POD PESTE TALNA MICA
7.
STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIN ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICA A GOSPODARIEI DE APA
8. BAZA SPORTIVA
9. EXINTERE 2KM ALIMENTARE CU APA A COMUNEI VAMA.
10.MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA VAMA
11.CONSTRUIRE GRADINITA IN COMUNA VAMA.
12.MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VAMA
13.MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA VAMA
14.MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA VAMA

 OBIECTIVE DE INVESTIŢII CARE NECESITĂ ÎNTOCMIREA DE
STUDII DE FEZABILITATE:
1. SĂLI DE SPORT la toate şcolile din comună.
2. ÎMPREJMUIRE ŞCOLI în toată comuna.
3. CAPELE MORTUARE la cimitirele din toată comuna.
4. EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC în restul comunei.
5. MINITEREN DE FOTBAL in localitatea Vama
6. ZONE VERZI in comuna Vama
7. MANSARDARE PRIMARIE
8. MODERNIZARE PUNCT SVSU
9. EXTINDERE RETELE ELECTRICE
10. MODERNIZARE STRAZI COMUNALE
11. DEZVOLTAREA ZONEI TURISTICE VAMA
12.MICROHIDROCENTRALA DE MICA PUTERE MHC IN COMUNA VAMA
În funcţie de oportunităţile privind obţinerea unor surse de finanţare nerambursabile
se vor întocmi studiile de fezabilitate şi pentru restul obiectivelor de investiţii.
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 PROIECTE AFLATE ÎN FAZA DE EXECUŢIE:
1. ALIMENTARE CU APĂ în comuna Vama
2. BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP-2 IN COMUNA
VAMA JUD SATU MARE
 PROIECTE CU FINANTARE ASIGURATA
1.
2.
3.
4.

Construire Gradinita in comuna Vama
Modernizare Camin Cultural in comuna Vama
Modernizare strazi in comuna Vama
Punct de informare si Marketing turistic

 OBIECTIVELE DE INVESTIŢII PENTRU PERIOADA 2010-2013:
NR.
CRT.
1.

LOCALITATEA
VAMA

OBIECTIVE
1. Modernizare Cămin Cultural
2. Construire grădiniţă
3. Înfiinţare Bază sportivă
4. Microhidrocentrala de mica putere MHC
in comuna Vama
5. Iluminatul public - extindere
6. Renovare şi extindere reţea electrică
7. Apa – extindere
8. Canalizare şi epurare
9.Înfiinţare capelă mortuară
10.Împrejmuire şcoli
11.Sală de sport
12.Scoala de arte si Meserii
14.Înfiinţarea unui PUZ pentru cartier
rezidenţial
15.Infiintarea unui PUZ pentru zona
industriale
16.Modernizare drumuri:
- str.2 – Avram Iancu
- str.3 – Unirii
- str.4 – Padurii
- str.5 – Viitorului
- str.6 – Garii
- str.7 – Florilor
- str.8 -Victoriei
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- str.9 – Ion Creanga
- str.10-Margaretelor
- str.-Grivitei
- str.-Principala
- str.-Talna
- str.-Mica
- str.-Petofi Sandor
- str.-Ady Endre
- str.-Bailor
- str.-Rozelor
-str.-Morii
- str.-Teilor
- str.-Arinilor
- str.-Nucilor
- str.-Trandafirilor
- str.- Viilor
-str.-Caisilor
-str.Micau
-str.-Merilor
17.Modernizare si dotare punct SVSU
18.Reactualizare PUG
19.Modernizare drumuri agricole
20.Construire Centru de Informare si
Marketing Turistic
21. Dezvoltare zona turistica Vama.
22. Utilizarea surselor regenerabile de caldura
–pompe de caldura in comuna Vama, jud
Satu Mare

 CREAREA ŞI SUSŢINEREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE
FONDURI
Deoarece Uniunea Europeană ne oferă posibilitatea de a atrage în folosul comunităţii
fonduri structurale nerambursabile, administraţia publică locală are obligaţia de a crea un
mediu propice de lucru pentru specialiştii în domeniu, care să cuprindă următoarele
priorităţi:
 Responsabilizarea unor persoane competente din cadrul primăriei care să lucreze
pe acest domeniu prioritar – accesarea de fonduri europene nerambursabile
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Promovarea Aquis-ului comunitar în cadrul instituţiei şi prezentarea selectivă a
legislaţiei europene cetăţenilor din comună
Identificarea surselor de finanţare
Realizarea şi actualizarea bazelor de date referitoare la sursele de finanţare
existente şi la proiectele aflate în derulare
Realizarea unui portofoliul de proiecte pe comună
Încheierea de parteneriate cu ONG-uri specializate
Realizarea de studii de fezabilitate pe fiecare obiectiv pentru care se va solicita
finanţare nerambursabilă
Participarea specialiştilor la seminariile de lansare a fondurilor structurale
nerambursabile.

Comitetul Organizational:
Corodan Vasile – administrator public
Monac Mircea Cosmin-consilier juridic
Culcean Ioan Marcel- Inspector Situatii de Urgenta

Aprobat,
Primar
Corodan Vasile
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