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3.1 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Singura șansă a Romaniei pentru dezvoltarea agriculturii constă în
alocarea masivă, dar rațională, daca se poate optimă, de capital investițional
în infrastructura rurală, echiparea, teritoriului agricol modernizarea
exploatațiilor agricole, extinderea intreprinderilor de stocare procesare a
produselor agroalimentare (nu numai cereal) precum și sporirea capitalului de
exploatare, atât din surse proprii cât și din credite bancare avantajoase,
acordat fermelor agricole prin care să se susțină nivelele de producție propuse
în continuare pentru orizonturile 2012, 2020, 2025, 2030.
Se estimează că România are un potențial alimentar, la orizontul 2030,
pentru 38.5 mil.persoane, respectiv un disponibil pentru export și pentru
consum nealimentar de materii prime agricole de circa 49 – 50 mld. €.
Conform ultimelor statistici se vehiculeaza tot mai mult ca agricultura
să devină ramura de success a Romaniei. Există peste 22.000 de cereri de la
tineri care vor beneficia de măsura de instalare, prima sesiune de cereri de
proiecte aferentă masurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” a fost deschisă
în decembrie 2008. Până la jumătatea lunii octombrie 2012, AFIR a incheiat
contracte pentru instalarea în mediul rural a 9.197 de fermieri cu vârsta sub
40 de ani.
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3.1.1. Producţia vegetală
Dezvoltarea Agriculturii
Scopurile politicii agricole comune consistă în garantarea pentru agricultori a unui nivel de
trai crescut, în a furniza consumatorilor alimente de calitate la preţuri echitabile precum şi de a păstra
patrimoniul rural. Această politică a urmat evoluţia societăţii, încercând să vină în întâmpinarea
noilor cerinţe ale populaţiei. Din această cauză calitatea alimentelor, protecţia mediului prin
utilizarea biocombustibililor au câştigat o importanţă aşa de mare în ultima perioadă de timp.
Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea mai integrata şi care primeşte o cotă
importantă din fondurile comunităţii europene. Acordând o mai mare atenţie la igiena şi calitatea
produselor alimentare, ne dorim să facem primii paşi spre piaţa extrem de competitivă a
producătorilor agricoli din UE.
Deși agricultura deține cea mai mare pondere în cadrul economiei locale a comunei, acest
sector este slab dezvoltat, fiind caracterizat de existenta a numeroase gospodării neviabile din punct
de vedere economic. În general se practică agricultură în ferme de subzistență și nu agricultură
intensivă, în exploatații agricole.
Producătorii nu sunt asociați în grupuri de producători, iar lipsa mijloacelor de
exploatație agricolă moderne, precum si gradul ridicat al fragmentării proprietătilor, conduc la o
productivitate a muncii foarte scăzută. Serviciile agricole sunt de asemenea foarte slab dezvoltate.
Anumite zone din comună nu au fost cooperativizate, în timp ce altele au fost
cooperativizate. După evenimentele din decembrie 1989, au avut loc transformări importante în
viaţa ţăranului. Prin legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, ţăranii au fost reîmproprietăriți cu
propritățile luate în urma cooperativizării forţate a agriculturii în 1962. Reîmproprietărirea ţăranilor
a creat mari greutăţi în exploatarea pământului, efectiv în anul 1989, nici-un ţăran nu deţinea
un tractor, muncind pământul cu atelaje cu tranţiune animală. Au urmat o serie de stimulente
acordate de guvern către micii agricultori ceea ce a dat posibilitatea cumpărării de către mulţi
agricultori de tractoare, pluguri, discuri, grape, alte utilaje agricole. Cu toate acestea, în anumite
zone, încă și în prezent, se folosesc unelte agricole cu tracțiune animală.
Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru dezvoltarea agriculturii
ecologice, având în vedere că îngrășămintele folosite, atât în trecut cât și în prezent, sunt
gunoiul de grajd și ceea ce rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară si toamnă se ține turma
de oi, pe terenurile unde urmează aseara și însămânța pentru noua cultură). Deși există premisele
dezvoltării agriculturii ecologice, ca instrument important în conservarea naturii si de revitalizare a
microregiunii, populația nu cunoaște avantajele acestei forme de agricultură si nici condițiile
concrete de practicare și de certificare a produselor.
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Principalele sectoare agricole din comună sunt:
- cultura plantelor cerealiere (porumbul, grâul, ovăzul, floarea soarelui - în procent redus)
- cultura viței de vie
- cultura pomicolă
- creșterea animalelor.
Accentul care se pune pe dezvoltarea rurală comportă investiţii majore în silvicultură,
valorificarea peisajului cu scopuri recreative – turism rural, biodiversitate, diversificarea economiei
rurale, protecţia mediului rural, crearea de locuri de muncă, toate acestea având ca ultim scop
creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei noastre.
Un punct forte pe care îl vom utiliza în avantajul nostru îl reprezintă calitatea terenurilor
agricole puţin contaminate datorită unei agriculturi care nu respectă mediul. Produsele pe care dorim
să le promovăm vor face parte din seria produselor biologice, atât animale, cât şi vegetale.
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Fondul funciar în comuna Viile Satu Mare
Comuna are un fond forestier de 1246 ha.
Se poate remarca de asemenea că o suprafață reprezentând 544 ha acoperită cu pășuni, și
alte 441 ha de teren sunt acoperite cu fânețe.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe județe și localități
Modul de folosință pentru suprafața agricolă

Total
Agricolă
Arabilă
Pașuni
Fânețe
Vii și pepiniere viticole
Livezi și pepiniere pomicole
Terenuri neagricole total
Păduri și altă vegetație forestiera
Ocupată cu ape, bălți
Ocupată cu construcții
Căi de comunicații și căi ferate
Terenuri degradate și neproductive

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020

Ani
Anul 2014
UM: Ha
Hectare
8059
5825
4333
544
441
159
348
2234
1246
239
102
647
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MODUL DE FOLOSINȚĂ PENTRU SUPRAFAȚA AGRICOLĂ
Ape, balti Constructii
1%
0%
Cai de comunicatii
si cai ferate
Paduri
1%
8%
Terenuri
Terenuri
degradate si
neagricole
neproductive
14%
4%
Livezi
2%

Agricola
36%

Vii
1%

Fanete
3%
Pasuni
3%

Arabila
27%

Suprafata cultivata cu principalele
culturi
Grâu, secara
Porumb boabe
Floarea soarelui
Sfeclă de zahăr
Cartofi
Legume

Hectare Tone
(2003) (2003)
247
1300
275
10
60
140
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338
150
480
815

50

COMUNA VIILE SATU MARE
JUD. SATU MARE

SUPRAFAȚA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI
Floare soarelui
14%

Sfeclă de zahăr
0%
Grau si secara
12%

Legume
7%
Cartofi
3%

Porumb boabe
64%

3.1.2. Zootehnia
Creşterea animalelor este de asemenea o activitate importantă, locuitorii comunei s-au
ocupat de-a lungul timpului cu creşterea animalelor pentru asigurarea necesităţilor de hrană ale
familiei. Locuitorii nu întreţin ferme specializate pentru o anumită categorie de animale şi nici pentru
comercializare decât la o scară redusă (în târgurile locale), fără a fi orientaţi spre piaţă. Se constată
o mare diversitate a categoriilor de animale crescute in gospodarii. Este de remarcat numărul mare
de cabaline folosite pentru tracțiune, cu toate că în ultimii ani numărul cailor folosiți pentru
agricultură a scăzut, ceea ce face să se dezvolte o nouă nișă de importanță turistică. prin folosirea
cailor pentru echitație pentru petrecrea timpului liber în natură. Acest lucru se datorează faptului ca
un număr tot mai mare de tractoare au fost achiziționate pentru agricultură.
În domeniul creşterii animalelor, comuna are înregistrate următoarele efective de animale:
Bovine – 505 cap., Cabaline – 160 cap., Ovine – 2000 cap., Caprine – 96 cap., Porcine – 486 cap.,
Păsări – 3110 cap., Iepuri – 185 cap., Albine – 410 fam.
În ceea ce privește creșterea animalelor, în comună, pe primul plan este creșterea
păsărilor, urmată de creșterea ovinelor. Aceasta este favorizată de suprafețele însemnate de
pășuni și fânețe existente, mai ales în zonele piemontane.
Vaccinarea şi tratarea bolilor la animale este asigurată în cadrul Circumscripţiei
Veterinare existente în comună, de către cadre specializate, care asigură atât procurarea
de medicamente de uz veterinar, aplicarea tratamentelor necesare la animale şi respectiv
realizarea acţiunilor de vaccinare derulate la nivel naţional, conform prevederilor legale și a
directivelor primite de la Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară.
Creşterea animalelor reprezintă o sursă de venit pentru locuitorii comunei Viile Satu Mare.
Numărul capetelor de animale este de 6542 (cu păsări) + 410 familii de albine. În mare măsură, la
nivel naţional, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficienta nutreturilor si respectiv
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creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi factori care au dus la scăderea
efectivului de animale ca:
o
o
o
o
o

vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală,
plecarea masivă tiinerilor la muncă în străinătate
lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu,
disjuncţia între animal, pământ şi muncă,
seceta, etc.
Categorii
Nr.
crt.

Total comuna Viile
Satu Mare

6542
+ 410 familii albine

1
2
3
4
5

Bovine
Cabaline
Caprine
Porcine
Ovine

505
160
96
486
2000

6

Iepuri de casă

185

7

Păsări de curte

3110

8

Albine (familii)

410
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PRINCIPALELE CATEGORII DE ANIMALE
Albine
6%

Bovine
7%

Caprine
1%
Cabaline
2%

Iepuri de casa
3%

Pasari
45%

Porcine
7%

Ovine
29%

3.1.3. Pomicultura
În comuna Viile Satu Mare sectorul pomicol ocupă 348 ha din terenul agricol al comunei.
Producția medie anuala de fructe este de 1748 tone (INSSE 2003). Revigorarea pomiculturii și
răspândirea soiurilor locale tradiționale. Se va avea în vedere:
o
Reabilitarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale
o
Păstrarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale încă existente
o
Crearea unei bănci de gene-livada demonstrativă
o
Încurajarea creşterii soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale
o
Asigurarea valorificării fructelor produse în comună
o
Încurajarea, respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor
În ceea ce priveşte pomicultura, se înregistrează o pondere netă a culturii de prun şi doar
sporadic măr, păr, cireş, nuc şi piersic (cultura piersicului este asociată culturii viţei de vie). Se
înregistrează producţii anuale ridicate de prune, care sunt destinate prelucrării în distilerii numite
palincii.
Până în zilele noastre, Viile Satu Mare a rămas o zonă bogată în vii și pomi fructiferi. Este o
zonă colinara, cu pământ argilos.

3.1.4. Viticultura
Datorită ațezării geografice, a solurilor, viticultura ocupă 159 ha de teren în comuna Viile Satu
Mare. Viticultura este un sector care a beneficiat semnificativ de pe urma programului de
restructurare și reconversie a plantațiilor viticole, în județul Satu Mare, fiind replantate aproape
1.000 ha de vii nobile. Viticultura se practică în mai multe locații din județ, principalele areale fiind
zona Carei – Pir, zona Hodod – Viile Satu Mare și zona Halmeu Vii – Orașu Nou. Viticultorii au fost
impulsionați în ultimii de inițiative ale autorităților locale.
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3.1.5. Legumicultura
Pe raza comunei Viile Satu Mare legumicultura este destul de bine dezvoltată. Suprafeţele
pe care se cultivă legume reprezintă 2,40% din totalul suprafeței agricole a comunei. Cu toate acestea
legumele sunt cultivate în special pentru consum propriu. Ar fi nevoie de creșterea competivității
legumiculturii prin utilizarea tehnologiilor alternative.
În concluzie: serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigațiile
sunt utilizate la o scară foarte mică, iar serviciile de mecanizare se limitează la reparația unor
echipamente cu grad avansat de uzură.
Serviciile de consultanță agricolă sunt dezvoltate la nivelul fiecărei primării, dar sunt
ineficiente și nu prezintă un interes real pentru populație.
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3.1.6. ANALIZA SWOT AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI










Pajiști, pășuni, terenuri pentru
creșterea animalelor
Existența fondului forestier
Floră și vegetație valorificate in
scopuri medicinale, furajere
Fructe de pădure: maceșe, coarne,
mure, frăguțe, porumbe si ciuperci
Fauna bogată atât de pădure cât și
de stepă și potențial de vânătoare
Nu exista factori majori de poluare a
mediului înconjurator
Produse tradiționale românești:
produse de panificatie, lapte,
dulciuri, mâncăruri, etc.
Existența unui cabinet veterinar

PUNCTE SLABE













OPORTUNITĂȚI









Focalizarea pe obţinerea
subvenţiilor pentru cât mai mulţi
dintre producătorii noştri locali;
Intrarea pe o piaţă de consum cât
mai largă;
Îmbunătăţiri aduse terenurilor,
modernizarea drumurilor de
exploatare şi folosirea de tehnologii
avansate;
Obţinerea de produse de calitate
superioară;
Acordarea de asistenţă micilor
producători agricoli;
Descoperirea de culturi alternative;








Defrișarea unor zone de pădure
Educația ecologica este superficial
Resurse natural nevalorificate
(plante medicinale, fructe de pădure,
ciuperci)
Scăderea calității solurilor
Lipsa unor centre de colectare,
procesare și a rețelelor de marketing
și distribuție a produselor agricole
Agricultura se bazeaza pe
microexploatații individuale, de mici
dimensiuni, cu mijloace de productie
rudimentare, fără a exista foarte
multe exploatații moderne
Îmbătrânirea forţei de muncă în
agricultură;
Emigrarea forței de muncă tinere
Nu exista forme de asociere, iar
activitățile de tip asociativ sunt slab
dezvoltate
AMENINȚĂRI
Insuficiența resurselor financiare
Parcul de utilaje agricole mic
determină imposibilitatea
încadrării în perioadele optime de
executare a lucrărilor;
Degradarea solurilor
Slaba informare a agricultorilor cu
privire la normele europene;
Lipsa de interes si atractivitate a
generațiilor tinere pentru munca în
agricultura.
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Utilizarea fondurilor
nerambursabile;
Dezvoltarea agriculturii ecologice;
Recoltele merita o temeinica
reconsiderare, de la conservare la
refrigerare
Pălinciile au nevoie de o noua lege
pentru a putea funcționa în condiții
optime;
Menținerea populației de bovine,
reabilitarea raselor locale, precum
și încurajarea creșterii acestora;
Reabilitarea soiurilor și a
varietăților locale tradiționale în
pomicultura.
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3.2. INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU

3.2.1. Infrastructură de comunicaţii şi transport
Reţeaua încă insuficientă de drumuri în interiorul comunei şi accesul dificil către anumite
locuri din interiorul acesteia, reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi
a serviciilor, oportunităţile pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi
implicit coeziunea internă a acestora. Sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi
îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale,
intensificarea relaţiilor şi prin aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient
exploatat.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi
va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei
de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei
regiuni în parte.
Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă majoră,
asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, asigurarea unui
transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu public şi nu în ultimă
instanţă, atunci când nevoia o va cere, asigurarea unui ritm de dezvoltare a reţelei de transport,
rutier sau feroviar public pentru transport de persoane şi mărfuri.
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3.2.2. Infrastructură de utilităţi
Infrastructura comunei cuprinde:









Televiziune prin cablu
Poştă;
Alimentarea cu apă;
Rețea de canalizare;
Telefonie mobilă;
Consultaţii medicale;
Transport de mărfuri fabricarea rachiului, vulcanizare, coafură, frizerie, reparaţii diverse;
Serviciul public de interes local

3.2.2.1. Alimentarea cu energie electrică
Toate satele componente comunei Viile Satu Mare sunt racordate la Sistemul Energetic
Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton.
Rețeaua electică din comună necesită exitinderea având în vedere că în cursul anului 2015
au fost înființate 15 străzi noi în interiorul comunei.
De asemenea se doreşte modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea
lămpilor LED în reţeaua de iluminat public stradal.

3.2.2.2. Alimentarea cu apă
Comuna Viile Satu Mare există o rețea de distribuție a apei, însă conductele sunt din
azbociment. Autoritățile vor să înlocuiască în cel mai scurt timp conductele fabricate din acest
material cu materiale din fontă sau polietilenă. Azbestul, forma fibroasă a mai multor minerale
naturale, este unul dintre componentele azbocimentului. Toate tipurile de azbest sunt considerate
agenţi cancerigeni Clasa 1, drept urmare, Comisia Europeană a interzis total fabricarea şi
comercializarea produselor care conţin azbest prin directiva 1999/77/CE care a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2005, iar din 2006 sunt interzise extracţia, fabricarea şi prelucrarea produselor care conţin
azbest.
România a încercat să se alinieze prevederilor europene în materie de utilizare a azbestului
şi, din 15 aprilie 2006, a scos în afara legii acest material. Tot în 2006 însă Guvernul a emis Hotărârea
nr. 734 din 7 iunie 2006 care modifică HG nr. 124/2003 care interzicea utilizarea azbestului.
Lungimea rețelei de apă este de 45 km (măsurată la nivelul întregii comune).
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3.2.2.3. Canalizare
Pe raza comunei există un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.
Lucrarea în valoare de 12.985.927 lei cu TVA a fost finalizată în anul 2013. Lungimea sistemului de
canalizare este de 9.5 km şi este legat la o staţie de epurare. Din reţea fac parte şi 7 staţii de
pompare. Sunt aproximativ 56 de kilometrii de drum în comună şi sistemul de canalizare se întinde
doar pe 9.5 kilometri pe viitor se va încerca extinderea acestui sistem.

3.2.2.4. Alimentarea cu gaze
Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze
naturale.

3.2.2.5. Alimentarea cu caldură
Tinând cont că localitatea Viile Satu Mare nu deţine o reţea de distribuţie gaz metan, căldura
din gospodării se obţine cu ajutorul combustibilului solid, respectiv lemne şi cărbuni. Singurele surse
de încălzire sunt sobele sau centralele termice care utilize ază combustibil lichid uşor sau lemn.
Observam că în ultima vreme tot mai mulți copaci sunt tăiați și folositi pentru construcții și
altele. Daca s-ar fi tăiat niste copaci si s-ar fi inlocuit nu ar fi o problem atât mare, dar s-a ajuns sa se
taie paduri intregi de arbori. Folosind centrala termica pe lemne foarte multi copaci se pierd. Un alt
dezavantaj din punct de vedere eco al centralelor ce folosesc ca material primar gaze, lemne,
cărbune, derivați din petrol etc, este ca materialul primar ars în procesul de producere al energiei
termice emite o cantitate de gaze arse în mediul înconjurator, ducând la poluarea acestuia.
Problema identificată în comuna Viile Satu Mare este consumul ridicat de energie clasică și
de arbori folosiți pentru încălzire. Dorim să rezolvăm această problemă, care solicită cheltuieli
ridicate, prin folosirea panourilor solare. În zona noastră, a comunei din Viile Satu Mare, soarele este
deosebit de generos tot timpul anului. Ca urmare, folosirea energiei solare va rezolva această
problema a arborilor.

3.2.2.6. Telefonie mobilă şi fixă
Telefonia mobilă şi fixă se realizează intr-un procent destul de mare de abonaţi prin
Romtelecom ca telefonie fixă şi reţele de telefonie mobilă precum: Orange, Vodafone, si Telekom.
Există semnal în toată comuna. Accesul la rețelele de televiziune prin cablu, telefonie fixă, mobilă și
Internet este facilă.
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3.2.2.7. Internet şi televiziune
Recepţionarea programelor de TV+ internet se face prin intermediul companiilor: Telekom,
Digi tv, Internet mobil Orange, iar cel prin fibră optică Telekom. Se doreşte crearea unui sistem
care să faciliteze conectarea instituţiilor publice din localitate la internet.

3.2.2.8. Drum asfaltat
Reţeaua de drumuri ce străbate localităţile comunei este:
 Drumuri asfaltate: 47 km (din care 21 km drum județean și 26 km drum comunal)
 Pietruit: 45 km (din care 15 km drum județean si 30 km drum comunal)
Infrastructura rutieră a fost și este o prioritate pentru autoritățile din Viile Satu Mare ceea ce
se refletă în continua dezvoltare a rețelei de transport și drept urmare a calitaății vieții din comună.

3.2.2.9. Mediu
Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural din punct de
vedere peisagistic cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio- pedo – climatic, fondul forestier
având un rol important în păstrarea acestui echilibru.
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adaugându –se toxicitatea
unora din materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelerează
procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţie subarboricole şi erbacee cât şi
prin săpăturile facute pentru a folosi material în construcţii.
Calitatea aerului în comuna Viile Satu Mare este foarte bună, calitatea apelor de
suprafaţă deasemenea este bună iar nivelul de poluare al apelor subterane este 0. Calitatea solului
este bună.
Gestiunea deșeurilor se face conform normelor europene în vigoare. Comuna Viile Satu Mare
respectă prevederile în ceea ce priveste gestiunea deșeurilor. Deșeurile menajere sunt colectate de
S.C. Valea Medisa S.R.L. și sunt transportate la groapa de gunoi de la Doba.
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3.3. ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

■ oraşe importante apropiate: Ardud – 8
km, Satu Mare-20 km, Tășnad- 50 km, Baia
Mare-75 km
■localităţi aparţinătoare: Viile Satu Mare,
Tătărești, Tireac, Medișa, Chionchești
■ reţea de alimentare cu apă
■ reţea de electricitate
■ reţea de iluminat public
■ gestiunea corespunzătoare a deșeurilor
■ colectarea selecţionativă a deşeurilor, în
vederea reciclării, refolosirii, recuperării
■ reţea de telefonie fixă Telekom şi mobilă
Orange, Telekom, Vodafone
■ TV şi internet Dolce-Telekom, TV Digi,
Internet mobil Orange
■ eforturi ale autorităţilor locale de
aplicare riguroasă a legislaţiei
privind protecţia mediului.
■ aeroportul internațional Satu-Mare
situat pe șoseaua Satu Mare - Zalau Km 9.5
în imediata vecinătate a comunei

■ insuficienta dezvoltare a utilităţilor de
bază şi a serviciilor publice;
■ rețea de canalizare existență doar pe 9,5
km;
■conductele prin care se face alimentarea
cu ap[ a comunei sunt dein azbociment;
■ infrastructura de transport relativ slab
dezvoltată între satele din comună, faţă de
exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale
aderării la U.E.
■ educaţia ecologică este superficială.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

■ modernizarea drumurilor comunale;
■organizarea sistemului de colectare
selectivă,a spaţiului de depozitare
temporară şi transportul deşeurilor;
■modernizarea reţelei de alimentare cu
apă;
■extinderea reţelei de alimentare cu apă;
■extinderea rețelei de electricitate
■ realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei
de epurare;
■modernizarea sistemului rutier;
■montarea unui post de transformare în
comună pentru îmbunătăţirea parametrilor
curentului electric;
■ accesarea de fonduri destinate

■mentalitatea de indiferenţă faţă de
protecţia mediului,
■lipsa resurselor materiale pentru
îndeplinirea obiectivelor de investiţii
propuse;
■lipsa informaţiei în legătura cu
programele de finanţare europeană;
■lipsa informaţiilor legate de normele
europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători.
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dezvoltării infrastructurii rurale;
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3.4. ECONOMIC
3.4.1. Activități specifice zonei
Sursa cea mai importantă de venituri din comună rămâne agricultura. Resursele şi tradiţiile
însemnate din pomicultură, şi viticultură conturează profilul agricol al comunei deşi sunt prezente mai
multe societăși comerciale. In domeniul industriei se desfășoara activități de croitorie și tâmplărie.
Mai sunt magazine alimentare, de îmbracăminte, baruri etc.
Reducerea gradului de ocupare a populației din microregiune se datorează pe de o parte
retragerii multor persoane vârstnice din agricultură, fără ca tinerii să mai preia această activitate, iar
pe de altă parte lipsei investițiilor rurale – servicii și mică industrie, care să absoarbă forța de muncă
mai tânără eliberată de agricultură.
Deși în zonă există tradiții puternice în producția anumitor produse agro-alimentare (din
lapte, carne, fructe), activitățile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor moderne, a facilităților
pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor produse locale, dar mai ales lipsa de cunoștințe
privind marketingul și distribuția acestora și a canalelor de distribuție și comercializare fac ca
aceste produse să fie utilizate mai degrabă pentru consumul propriu.
În domeniul creşterii animalelor, comuna are înregistrate următoarele efective de
animale: Bovine – 505, Cabaline – 160, Ovine – 2000, Caprine – 96, Porcine – 486, Păsări – 311, Iepuri
– 185 și 410 fam de Albine.
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Atât condiţiile geografice cât şi cele climaterice ale
zonei au determinat locuitorii să practice o serie de
activităţi predominant agricole.
Activităţile specifice zonei sunt agricultura, exploatarea
lemnului, viticultura și pomicultura.
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3.4.2. Comerţ şi servicii
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile comerciale.
În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii.
În prezent, în localitatea Viile Satu Mare există o serie de obiective de interes public şi
economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, oficiu poştal, farmacie, dispensar uman, biserici,
cimitire, magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele.


3 cabinete medicale umane
 4 școli (3 cu clasele I-IV ȘI 1 cu clasele I-VIII)
 4 grădinițe
 telefonie mobila și fixă, internet
În domeniul serviciilor există:
♦ Ateliere de tâmplărie;
♦ Ateliere de confecţii;
♦ Magazine alimentare;
♦ Ateliere auto, etc.
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Agenţii economici care îsi desfășoara activitatea pe raza comunei Viile Satu Mare sunt
următorii:
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DENUMIRE
S.C. LUMNIC S.R.L.
S.C. 16 DECEMBRIE S.R.L.
S.C. POP SISTEM S.R.L.
S.C. AXA SATU MARE S.R.L.
S.C. ALA ORIGIN ALIMENTS S.R.L.
IANCU RAUL HORATIU P.F.A.
S.C. PINTEA EXPLO S.R.L.
S.C. VITOC S.R.L.
S.C. HUBERTUS S.R.L.
S.C. TOM SAN S.R.L.
S.C. ANDREA SELES S.R.L.
S.C. MULTIEXPERT S.R.L.
S.C. GEOMPAUL S.R.L.
S.C. MEDVIL ELECRIC S.R.L.
S.C. ALPIN RECYCLING S.R.L.
S.C. CRISTAL S.R.L.
S.C. CSONGI S.R.L.
S.C. IRIS FARM S.R.L.
S.C. DEPOZIT LF S.R.L.
KLINCSE ZSUZSANNA IF
S.C. EUDOMUS S.R.L.
S.C. SANFLOREX S.R.L.
PETRUS.C.A ZOICA I.I.
DAVID GABRIELA TICUTA I.I.
KOVACS GABOR P.F.A
HUSZTI ORSOLYA I.I.
JUHASZ KAROLY I.I.
VERDES SIMONA P.F.A.

Desi în zonă există tradiții puternice în producția anumitor produse agro-alimentare
(din lapte, carne, fructe), activitătile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor moderne, a
facilităților pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor produse locale, dar mai ales lipsa de
cunoștințe privind marketingul și distribuția acestora și a canalelor de distribuție și
comercializare fac ca aceste produse să fie utilizate mai degrabă pentru consumul propriu.
Activitătile de comerț sunt axate în principal pe comercializarea de produse industriale
alimentare și nealimentare, comeț general, precum și produse farmaceutice materiale de
construcții, instalații sanitare, îngrășăminte agricole, produse textile și confecții.. Dintre produsele
locale tradiționale, mai dezvoltat este comerțul practicat în unități de alimentație publică și de
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comercializare a băuturilor alcoolice. Producătorii locali de țuică reclamă faptul că acest produs
este accizat și nu poate fi comercializat ca un produs local tradițional, ceea ce descurajează
sau aduce prejudicii economice. Comerțul cu alte produse agroalimentare locale este practicat
prin anumite centre de achiziții sau în cadrul unor târguri organizate periodic în diverse localităti sau
în afara microregiunii.
În ceea ce privește prestările de servicii, acestea se axează pe mici ateliere de tâmplărie,
dulgherie, fierărie; există tradiții în ceea ce privește meşteşugurile precum construcția de case,
artizanatul, produse din lemn;
- se desfășoară si activități în domeniul transportului de marfă şi persoane.
Serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigațiile sunt utilizate
la o scară foarte mică, iar serviciile de mecanizare se limitează la reparația unor
- echipamente cu grad avansat de uzură.
Serviciile de consultantă agricolă sunt dezvoltate la nivelul fiecărei primării, dar sunt
ineficiente si nu prezintă un interes real pentru populație.
Este de remarcat faptul că turismul ca si activitate a operatorilor economici din
microregiune este aproape inexistent, în ciuda potențialului uriaș de dezvoltare a
agroturismului în zonă. Numărul structurilor de cazare este uneori insuficient, în special vara.

3.4.3. Intreprinderi mici şi mijlocii:
Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a
acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din
mediul rural.
Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că numărul de
locuitori din zona rurală, ocupaţi în toate activităţile de acest tip analizate, e nesemnificativ.
Comunităţile suferă din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, care pot ajuta la
ameliorarea condiţiilor de trai.
Informaţiile disponibile privind aceste activităţi reprezintă doar parţial situaţia reală,
deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. Totuşi,
venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând
nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general.
Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor
activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării
serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de
sporire a atractivităţii zonelor rurale.
Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în sectorul
dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii
precum şi comercializării acestora. Administraţia publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest
sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” care să poată reprezenta pentru turistul care
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vizitează localitatea sau pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevărat punct de reper
al comunităţii noastre comparativ cu celelalte localităţi.
Construirea acestei mărci locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent şi va
culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin parteneriate şi contacte peste
hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de “înfrăţire” a comunei cu comune
din alte ţări membre ale UE şi prin acţiuni specifice. Comuna Viile Satu Mare este înfrățită cu comuna
Napkor din Ungaria.
Un alt aspect pe care îl urmărim în acest sector este amplificarea procesului de relaţionare
între diverşi factori economici şi sociali. Această comunicare va facilita dezvoltarea durabilă a
comunităţii noastre şi va pune bazele unor programe ample în care administraţia publică va acţiona
ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin acţiunile legale, cât şi ca şi cofinanţator.
Marketingul teritorial pe care ni-l propunem are ca măsuri de dezvoltare
locală creşterea estetică a peisajului comunei, dar şi dezvoltarea serviciilor de turism şi primire a
turiştilor în mod profesional.
Vom promova turismul integrat în care turistul să beneficieze de servicii moderne, dar cu
amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. Internaţionalizarea unei mărci locale pe care dorim
să o creăm depinde în mare măsură de calitatea acestor servicii pe cale le oferim.
Din punct de vedere turistic, regiunea se pretează la dezvoltarea agroturismului şi a
turismului de agrement şi este necesară în următoarea perioadă asigurarea unui număr de 4 unităţi
de deservire turistică pentru un număr de cel puţin 40-50 de turişti.
Din punct de vedere al distribuţiei este necesară potenţarea canalelor de comercializare
prin intermediul mijloacelor informatice, datorită costurilor reduse. Astfel, accesul la pieţele virtuale
de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea de rute comerciale după modelul practicat
deja în ţările europene. Dezvoltarea acestui tip de comerţ va necesita schimbare de atitudine, de
aceea se impune ca administraţia publică locală să ofere un bun exemplu în această direcţie
dezvoltând modalitatea de lucru prin reţeaua de internet.
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3.4.4. ANALIZA SWOT ECONOMIE

PUNCTE TARI
■ existenţa în localitate a agenţilor economici,
care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea
de noi locuri de muncă;
■ obţinerea produselor ecologice prin existenţa
potenţialului;
■ tradiţie în prelucrarea unor resurse locale,
■ exploatări forestiere,
■ potenţial de dezvoltare a agroturismului;
■ preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;
■acces relative facil la căi de comunicații și
apropierea de frontierea cu Ungaria;
■punct de trecere a frontierei aproape

PUNCTE SLABE
■ lipsa unui sistem de sprijin pentru
implementare noţiunilor de marketing;
■ informarea succintă cu privire la normele
europene,
■ resurse financiare la nivel local, insuficiente
pentru susţinerea /promovarea unor investiţii;
■ lipsa culturii antreprenoriale;
■ lipsa capitatului de susţinere a activităţilor
economice;
■ folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate şi eficienţă economică scăzută;
■promovarea insuficienta a zonei si a
produselor specific, lipsa unui sistem de
marketing al produselor locale
■cunoștințe insuficiente legate de elaborarea
și administrarea proiectelor finanțate din
fonduri europene;
■ existenţa resurselor locale, puţin sau
necorespunzător valorificate în prezent;

OPORTUNITĂȚI
■ creşterea capacităţii anteprenoriale;
■ atragerea unor noi investitori în comună prin
facilitatea pe care administraţia locală le pune la
dispoziţie;
■ oportunităţi de finanţare ale Uniunii
Europene;
■ dezvoltarea cooperării locale;
■ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea
productivităţii în sectorul agricol;
■ diversificarea activităţilor economice;
■ posibilitatea accesării creditelor cu dobândă
subvenţionată pentru crearea de noi locuri de
muncă în mediul rural;
■ programe guvernamentale în derulare de
susţinere a sectorului IMM.

AMENINȚĂRI
■ legislaţia în continuă schimbare;
■ oferte de creditare greu accesibile;
■ datorită infrastructurii sociale neadecvate,
raportate la potenţialul comunei investitorii au
un interes scăzut pentru începerea afacerilor
în comună;
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieţei muncii, economiei
locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
■ receptivitate şi flexibilitate scăzută a
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care
determină în timp decalaje economice mari,
■ migraţia forţei de muncă spre zone atractive
din punct de vedere economic;
■ neadaptarea la transfer de tehnologie şi de
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■resurse financiare disponibile ale populației
care lucreaza în străinătate și urmează să se
întoarca în locurile de origine pentru a dezvolta
anumite activități economice

know-how;
■ riscul ca firmele din comună să nu facă faţă
competiţiei de pe piaţa unică;
■ fenomenul economiei subterane;
■ migraţia tinerilor cu potenţial în zonele
urbane și în țări mai dezvoltate ale U.E.
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3.5. TURISM
3.5.1. Prezentarea turismului în comună

În prezent, turismul rural românesc se confruntă cu o criză
puternică privind aspectele tehnice, financiare şi educaţionale,
care invocă măsuri de susţinere şi impulsionare a dezvoltării
sectorului, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.
Deşi societatea civilă a fost implicată în dezvoltarea reţelelor
agro-turistice în mai multe judeţe (ex. ANTREC, FRDMR, ANZM)
este necesară concentrarea atenţiei publice asupra sprijinirii
turismului rural, cu atât mai mult cu cât infrastructura de
acces deficitară din zona rurală reprezintă o constrângere majoră
pentru dezvoltarea activităţilor de turism în zonele rurale.
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Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afaceri. Organizația
Mondială a Turismului (O.M.T.) definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc în
locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru
(24) de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de
exercitarea unei activități remunerate în localitatea vizatată.” Turismul a devenit o activitate de
recreere globală populară. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe plan mondial. În
2004 s-au obținut în acest sector, conform Organizației Mondiale a Turismului, circa 623 miliarde de
dolari. În 2008, s-au consemnat peste 922 milioane de sosiri la nivel internațional, cu o creștere de
1,9% față de anul 2007. Încasările internaționale din turism au crescut în 2008 la 944 bilioane dolari
(642 bilioane euro), ceea ce corespunde la o creștere în termeni reali de 1,8%. Cu aproximativ 100
milioane de angajați la nivel mondial, turismul se evidențiază și ca cel mai important angajator.
Călătoriile transfrontaliere se ridică la un procent de 25 până la 30 din comerțul mondial în domeniul
serviciilor.
Ca rezultat al recesiunii ce a afectat economia mondială după anul 2000, cererea turistică
internațională a suferit o puternică încetinire începând cu iunie 2008, ce s-a manifestat printr-o
scădere a creșterii sosirilor pe plan mondial cu 2% în timpul lunilor de vară boreală. Acest trend
negativ s-a intensificat în anul 2009, în unele țări exagerat de mult datorită virusului H1N1, și a dus
la un declin mondial de 4% în 2009 cu 880 milioane de sosiri la nivel internațional, și o cădere
estimată a încasărilor din turism de 6%.
Turismul este vital pentru foarte multe țări, datorită aportului financiar consistent obținut din
afacerile cu bunuri și servicii și oportunităților de angajare în industria serviciilor asociată turismului.
Industria serviciilor include serviciile de transport și serviciile de ospitabilitate (cazarea, inclusiv
hotelurile și stațiunile, veniturile din divertisment, cum ar fi parcurile, cazinourile, mall-urile,
veniturile din muzică și teatrele).
Daca luam in calcul strategia urmărită de palierul turistic montan românesc sunt de dorit
următoarele direcții de acțiune:
-o tactică vizând redresarea (în scopul recuperarii pietelor de profil pierdute);
-o direcție de dezvoltare, în scopul obținerii, pe parcurs, a unor performanțe net superioare
în acest domeniu, comparativ cu perioada actuală.
Componență fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte din priorităţile
prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea turismului în conceptul de marketing teritorial
ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Astfel că
implementarea unor măsuri de promovare a turismului asigură promovarea tuturor aspectelor
locale, de la potenţial economic până la resurse naturale de calitate.
Turismul este una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamentată juridic
prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează comunitatea să adopte
măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi sunt adresate dispoziţiile de liberă circulaţie a
persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii.
Vorbind despre turism semnifică să înfruntăm domenii cum ar fi protecţia mediului, politicile
de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea transporturilor, protecţia consumatorilor, dezvoltarea de
tehnologii moderne, tradiţie culturală locală. La nivelul întregii Uniuni Europene există aproximativ
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2 milioane de iniţiative economice în sectorul turistic. Aceasta semnifică un procent de 5% ca aport
la economia comunitară.
Administraţia publică prin implementarea prezentei strategii va urmări să promoveze şi să
susţină orice iniţiativă privată sau public-privată de dezvoltare a turismului.
Următoarele măsuri se impun în această direcţie:
- încurajarea întreprinderilor turistice pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor;
- crearea, modernizarea şi eficientizarea infrastructurilor de turism;
- valorificarea resurselor umane în turism;
- identificarea de pieţe naţionale şi internaţionale care să primească oferta locală de turism;
- sprijin şi consultanţă oferită întreprinzătorilor din domeniu în vederea accesului la finanţări
europene în domeniul turismului;
- crearea şi utilizarea unui sistem de indicatori;
- monitorizare în mass-media.
Promovarea ofertei turistice va urmări premizele prezentate mai jos:
- definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea acesteia;
- elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate (tematice sau diversificate, în limba
română şi alte limbi de circulaţie internaţională): postere, broşuri, materiale informative, cataloage
cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc.;
- diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale, prin birourile de
turism din țară şi în localităţile din străinătate;
- promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet existente;
- susţinerea de activităţi de promovare în mass-media;
- integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare;
- încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului
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Turismul rural prin formele sale particulare, a devenit tot mai atractiv ca mecanism de
preîntâmpinare a problemelor mediului rural și mulți oameni de știință, cercetători, consideră ca
viitorul comunităților rurale se află în oportunitățile economice, sociale și politice create prin turism.
Astfel, turismul rural s-a transformat intr-o activitate prosperă, cu o creștere rapidă și un rol
important în planul dezvoltării economice a comunităților rurale.
Satele turistice, sunt așezări rurale pitorești bine consolidate din punct de vedere economic,
edilitar și cultural situate în medii nepoluate, conservatoare a unor modele culturale (obiceiuri,
inventar al obiectelor de muncă, port, gastronomie) și care dincolo de funcțiile politice,
administrative, culturale, sociale ș.a. îndeplinesc sezonier sau permanent, funcția de primire a
turiștilor. Satele turistice sunt în general acele localități rurale cu potențial natural și antropic
deosebit, ce oferă turiștilor posibilitatea revenirii în cadrul natural /locul de origine; două forme de
turism sunt specifice localitășilor turistice: turism rural și agroturism.
Vizita în ateliere meșteșugărești, spații de producție a unor produse alimentare, ferme
agricole ș.a. oferă posibilitatea de a asista la procesul de realizare a unor obiecte de artizanat,
preparate alimentare (brânzeturi, mezeluri, rachiuri, vinuri, produse de panificație și patiserie) sau
nealimentare, care mai apoi sunt suprapuse imaginii produsului inițial, în multe cazuri deja cunoscut,
conferind reacții de satisfacție și încredere în propria capacitate de orientare.
Am identificat în spațiul european mai multe forme de turism rural. Acestea sunt:
- Agroturismul/ Turismul al fermă;
- Turismul verde;
- Turismul bazat pe natură;
Comuna Viile Satu Mare ca și foarte multe dintre satele românești, se află într-un proces
continuu de dezvoltare a turismului.
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a) Premise naturale pentru practicarea turismului Analiza diverselor componente naturale
relevă existenţa unor raporturi de favorabilitate. Trebuie amintit aici potenţialul turistic
asociat caracteristicilor climatice, care îmbracă aspecte specifice unui bioclimat de cruţare,
favorabil activităţilor turistice recreative şi de refacere (favorizând refacerea organismului
după perioade de stress).
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b) Premise antropice pentru practicarea turismului. În această categorie sunt incluse o serie de
vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunei (preistorice, antice şi feudale), obiective cu
valenţe culturale, elemente arhitectonice rurale tradiţionale, elemente etno-folclorice .
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La fel ca şi în alte zone ale ţării, şi în judeţul Satu Mare, cererea pentru turism rural şi
agroturism este în creştere. Cifrele statistice în acest sens sunt elocvente: în perioada 2001- 2009,
numărul turiştilor sosiţi în pensiuni agroturistice a crescut de la 41658 la 325686, la nivel naţional,
respectiv de la 558 la 9511, în judeţ. În cadrul judeţului există multe localităţi care oferă condiţii
optime pentru practicarea acestui tip de turism şi zone în care s-au păstrat stilurile de construcţii
tradiţionale, meseriile tradiţionale şi obiceiurile populare (precum Ţara Oaşului şi Zona Codru). De
asemeanea, există multe manifestări tradiţionale care oferă elemente populare variate, de la portul
popular şi arhitectura populară, la specialităţi gastronomice locale şi sărbători populare. Putem de
asemenea considera că zonele de vii şi livezi din Carei, Viile Satu Mare contribuie la creşterea
potenţialului în ce priveşte turismul rural. Din pacate, deşi există potenţial, această formă de turism
este puţin valorificată şi nu are continuitate în activitate.
„Drumul Vinului Sătmărean” - proiectul presupune realizarea efectivă a produsului turistic “Anul
Viticol Sătmărean”, pornind de la cele trei trasee tematice identificate: Halmeu Vii – Turulung Vii –
Oraşu Nou Vii, Carei – Pir şi Hodod, respectiv Dobra – Beltiug – Răteşti – Ardud – Viile Satu Mare.
“Festivalul Vinului Sătmărean”, eveniment premergător începerii “Anului Viticol Sătmărean”, se va
desfăşura în toamna acestui an şi va fi organizat la Castelul “Karolyi” din Carei, cu participarea
viticultorilor din comunele incluse în cele trei trasee tematice. În cadrul festivalului vor fi organizate
concerte de muzică populară şi un bal mascat, iar Consiliul Judeţean Satu Mare îşi propune să
transforme acest festival într-unul de tradiţie.Pentru promovarea produsului turistic “Anul Viticol
Sătmărean”, va fi derulată o campanie la nivel naţional. Totodată, pentru a promova cele trei circuite
turistice.Consiliul Judeţean Satu Mare va participa cu un stand propriu la 17 târguri de turism din
ţară;
Balta Havasi din Cionchesti, județul Satu Mare
Lacul de la Chionchești își primește pescarii cu 1,5 hectare luciu de apa cu o adancime de 1,53m, populata cu Sturion, Somon, Fitofag, Lin si Crap intre 2-10 kg
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În comună există foarte mulți crescători de cai ceea ce reprezintă un potenţial însemnat
pentru realizarea unor centre hipice. Aceste centre ar putea să oferă posibilitatea petrecerii timpului
liber turiştilor, vizitatorilor, în aer liber, în compania unor cai de rasă.

Sat Tătărești, com. Viile Satu Mare - poieni cu narcise și lalele pestrițe
Micul “sanctuar” natural se
găsește în satul Tătărești. Narcisele nu
cresc în flora spontană a României,
originea lor avand legătură cu nordul
Africii și cu zona mediteraneeană, de
aceea la noi micile sau marile poieni cu
narcise trebuie în continuare ocrotite
cu mai multă sârguință. Interesant
este că multe poieni sunt întâlnite în
depresiunile intramontane sau la
poalele munților, deși sunt iubitoare
de lumină și căldură. Explicația este
dată de microclimatul din zonă și de
speciile diferite de narcise care s-au
adaptat perfect regiunilor mai reci.
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Laleaua
Pestriță
înflorește în luna mai, în
câteva regiuni restrânse din
România, printre care și în satul
Tătărești din comuna Viile Satu
Mare - o specie sălbatică,
autohtonă, aflată pe lista
plantelor pe cale de dispariţie.
Laleaua pestrita este o raritate
de floare.Creste pe câmpuri
umede. Fără umezeală multă
floarea moare. În latina i se
zice Fritilaria meleagris.

Printre obiectivele turistice din comună enumerăm:
 2 biserici construite în secolul al XIX-lea
 Bustul scriitorului de renume internaţional, Páskándi Géza şi o expoziţie permanent deschisă
în Biblioteca Comunală Viile Satu Mare
 Monumentul eroilor din satul Tătăreşti
 Cadru natural cu păduri
 Balta Havasi din Cionchesti, judetul Satu Mare
Evenimente cultural- artistice:
 Ziua de "Donat" - sărbătorită în fiecare an, în a doua duminică din luna august
 Balul la sfârşitul iernii - în luna februarie
 Balul strugurilor - în luna octombrie
 Hramul bisericilor
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3.5.2. ANALIZA SWOT TURISM
PUNCTE TARI


















Apropierea de granița cu Ungaria
Regiune pitoreasca, forme de relief
variate
Existenta unor obiective atractive
pentru turisti;
Păstrarea aspectului arhitectural
Zona geografica deosebita, peisaje
unice
Potential touristic ridicat
Zona nepoluata
Resurse naturale şi antropice
diversificate, cu potenţial ridicat
pentru dezvoltarea eco-turismului
Existenta unor elemente de
patrimoniu cultural imaterial, ce
pot fi valorificate in scop turistic
Aeroportul internațional care poate
deservi turiștilor atât din România
cât și celor din alte țări
Organizarea an de an a unor
evenimente culturale devenite
tradiție
Peisaje unice a unei poieni cu
narcise și lalele pestrițe
Monumente istorice conservate

PUNCTE SLABE















OPORTUNITĂȚI






Încurajarea întreprinderilor
turistice pentru satisfacerea
exigenţelor clienţilor;
Crearea, modernizarea şi
eficientizarea infrastructurilor de
turism;
Valorificarea resurselor umane în
turism;

Unele cladiri vechi traditionale sunt
ruinate
Inexistenta unor structure de cazare
turistica si lipsa de valorificare a
atracțiilor turistice existente
Zone de agrement lipsite de
modernizarea drumurilor și dotarea
tehnico-edilitara
Structuri de cazare pentru turiști
aproape inexistente
Inexistența investițiilor străine,
investiții autohtone reduse in
domeniul turismului-a
agroturismului;
Cunostinte insuficiente legate de
elaborarea si administrarea
proiectelor finanțate din fonduri
europene
Resursele naturale insuficient
exploatate din punct de vedere
turistic
Lipsa traseelor turistice omologate
Lipsa pachetelor integrate de
informare culturală, turistică

AMENINȚĂRI






Interes redus al investitorilor pentru
demararea de afaceri in turism,
datorita infrastructurii fizice si
sociale neadecvate, raportat la
potentialul teritoriului
Instabilitate legislativa
Condiții de creditare greu accesibile
si rata dobanzii foarte ridicata
Alocari insuficiente de la bugetul de
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Dezvoltarea unor pachete turistice
integrate şi a unor produse
turistice noi
Identificarea de pieţe naţionale şi
internaţionale care să primească
oferta locală de turism;
Sprijin şi consultanţă oferită
întreprinzătorilor din domeniu în
vederea accesului la finanţări
europene în domeniul turismului;
Crearea şi utilizarea unui sistem de
indicatori;
Monitorizare în mass-media.
Tendințe pozitive în dezvoltarea
ecoturismului si turismului balnearcrearea si promovarea unor locuri
de atractie turistica, inclusiv pentru
vanatoare.
Construirea unor Centre hipice
Înființarea unui Centru de
Marketing și Informare Turistică






stat pentru investiții in turism
Lipsa armonizării proiectelor
turistice la nivel naţional, regional,
local.
Lipsă de capital
Schimbarea legislaţiei naţionale.
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3.6. EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SPORT
3.6.1. Învățământ
Prezentarea instituțiilor de învățământ
Accesul la învățământul primar în comună și satele aparținătoare funcționează in felul
următor: există 4 școli din care 3 sunt cu clasele I-IV și una cu clasele V-VIII. Cele 4 grădinițe din comună
funcționează cu program normal, iar una dintre ele are program prelungit.

3.6.2. Cultură și Sport
Întreaga activitate sportivă la Viile Satu Mare se învârte în jurul echipei de fotbal Viitorul Viile
Satu Mare. Aceasta are în componență în marea majoritate locuitori ai comunei Viile Satu Mare și se
prezintă foarte bine în campionat având rezultate bune. În anul 2015 Viitorul Viile Satu Mare a
promovat în liga a IV-a.
Comuna dispune de un teren de fotbal însă acesta trebuie amenajat și dotat cu vestiare, bănci
de rezerve, tribune ș.a. pentru a oferi echipei un mediu propice pentru a practica acest sport.
În comună există și o sală de sport care a fost construită în anul 2004.
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Problemele privitoare la cultura materială şi în deosebi cele privitoare la ocupaţia populaţiei
autohtone au fost puţin cercetate în trecut. Valorile materiale şi spirituale ale populaţiei s-au
transmis din generaţie în generaţie. O caracteristică etnografică importantă este că multe dintre
obiectele din cultura materială şi-au pierdut de mult utilitatea practică. Insă aceasta nu micşorează
cu nimic valoarea ştiinţifică pe care o au pentru a ne cunoaşte mai bine trecutul, condiţiile în care au
trăit, au muncit şi au creat înaintaşii noştri.
În comună se păstrează și în prezent următoarele activități culturale:
 Ziua de "Donat" - sărbătorită în fiecare an, în a doua duminică din luna august
(Donath – una din cele mai vechi sărbători din judeţ, Sfântul Donath protectorul viilor și al
vitiulotorilor)
 Balul la sfârşitul iernii - în luna februarie
 Balul strugurilor - în luna octombrie
 Hramul bisericilor
În comuna Viile Satu Mare există 4 cămine culturale: unul în Viile Satu Mare, unul în
Chionchești, unul în Medișa și unul în Tătărești.
La Viile Satu Mare funcţionează două Biblioteci o bibliotecă comunală și una școlară. Conform
INSSE în anul 2014 au fost eliberate de la bibliotecă un total de 2630 de cărți dint-un total de 21744.
Bibliotecile au înregistrat în 2014, 388 de cititori activi.
Biblioteca comunală a fost inființată în anul 1954. Biblioteca a funcționat de la bun început în
incinta Căminului Cultural, iar din 2009 s-a mutat într-o clădire nouă, spaţioasă de 120 mp. În
perioada 1974-1990, când bibliotecile comunale erau desființate, biblioteca funcționa doar cu
indemnizație. Biblioteca a fost dotată cu echipamente I.T. de ultimă generaţie prin Programul
Naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea”. În bibliotecă accesul este liber la raft. Categorii de
utilizatori: elevi, studenți, cadre didactice, muncitori, funcționari, șomeri, pensionari.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020

83

COMUNA VIILE SATU MARE
JUD. SATU MARE
Dintre personalităţile comunei remarcăm pe poetul,
prozatorul, dramaturgul Páskándi Géza născut în 18 mai 1933 la
Viile Satu Mare. A lucrat o vreme în ziaristică, la "Ifjumunkás" din
Bucureşti, precum şi la "Dolgozo Nép", "Utunk", "Kortárs". A
decedat în 1995 la Budapesta. Dintre volumele publicate amintim:
Piros madár, versuri (1957); Szebb a páva mint a pulyka, poezii
pentru copii (1968); Beavatkozás, roman (1974), etc. În comună sa născut şi prozatorul Vasile Sălăjan (n. 27 ianuarie 1947 la
Tătăreşti), redactor la "Tribuna", autor a numeroase romane,
piese de teatru, reportaje, colaborator la numeroase publicaţii.

De asemenea, în cătunul aparţinător comunei, Tireac, sa născut în 1 martie 1951 poetul, publicistul, editorul George
Vulturescu. Acesta a absolvit Facultatea de Filologie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. George Vulturescu
este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti (U.Z.P.) şi al PEN-Clubului Român. -este
fondator, editor şi realizator al revistei Poesis, Satu Mare (din
1990 până în prezent) şi al Festivalului Internaţional „Frontiera
Poesis” din Satu Mare (15 ediţii).
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3.6.3. Biserici
Spiritualitatea creştină este reprezentată prin biserici şi cimitire.
Din punct de vedere etnic, populaţia comunei Viile Satu Mare nu are o etnie majoritară,
locuitorii fiind maghiari (41,26%), români (40,52%) și romi (13,38%). Pentru 4,21% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși
(38,1%), reformați (37,59%), greco-catolici (12,41%), romano-catolici (4,18%) și penticostali
(1,85%). Pentru 4,52% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Religia

Nr. Persoane

Ortodocsi
Reformati
Greco-Catolici
Necunoscuta
Romano-Catolici
Martorii lui Iehova
Adventi;ti de ziua a 7a
Bapti;ti
Penticostali

1339
1321
436
159
147
19
16
9
65

Biserici în comună:

-

Biserica Reformată din Viile Satu Mare construită în sec. XIX.
Biserica Greco-Catolica construita în sec. XIX (Monument istoric)
8 noiembrie – Hramul Bisericii Greco Catolice “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”
Biserica Ortodoxa Viile Satu Mare
8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Arhangheli”
Biserica Ortodoxa Tătărești
8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Arhangheli” Tătărești
Biserica Ortodoxă Tireac
26 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Dimitrie” Tireac
Biserica Ortodoxa Cionchești
8 noiembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe “Sf. Nectarie” Cionchești
Biserica Greco-Catolica Cionchești
8 septembrie - Hramul bisericii Greco-Catolice “Naşterea Maicii Domnului” Cionchești
Biserica Ortodoxă Medișa
15.AUGUST - Hramul Bisericii Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului ”Medișa
Biserica Penticostala Medișa
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3.6.4. ANALIZA SWOT EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT

Puncte tari

Puncte slabe

o Existenţa în comună a 4 școli și 4
o Populaţia şcolarizată în învăţământul
gradinițe;
primar, învăţământul gimnazial
o Comuna deţine 9 biserici dintre care 2
în scădere;
sunt monumente istorice;
o Existenţa în comună a unor clădiri
o Existenţa a două biblioteci;
şcolare şi cămine culturale afectate
o Existenţa a 4 cămine culturale;
de uzură fizică;
o Management şcolar adecvat în unităţile o Dezvoltarea relative slaba a bazei
de învăţământ public;
material pentru desfasurarea
o Implementarea programelor de
activităților de educație fizică.
integrare a copiilor de alte etnii în
unităţile învăţămantului obligatoriu;
o Existenţa patrimoniului cultural
dezvoltat;
o Existenţa mestesugurilor populare
practicate încă la nivelul comunei;
o Puternic patriotism local;
o Desfășurarea unor activiăți culturale în
comuna;
o Existența unei Săli de Sport ;
o Activitați culturale/serbări organizate
de școală;
o Existența uni teren de fotbal în comună;
o Existența unei exchipe de fotbal în
comună;
o Exvpoziția dedicată scriitorului Páskándi
Géza din incinta bibliotecii;
o Organizarea unor evenimente culturale
an de an.

Oportunități
o Asigurarea egalităţii de şanse şi
creşterea participării la educaţie;
o Dezvoltarea infrastructurii
educaţionale;

Amenințări
o Îmbătrânirea populației din comună;
o Tendința de reducere a exigenței în
procesul de evaluare didactică;
o Buget incă insuficient alocat
învățământului public.
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o Dezvoltarea educaţiei permanente din
perspectiva instituţională;
o Creşterea calităţii în educaţie.
o Reabilitarea si modernizarea școlilor;
o Reabilitarea si modernizarea
grădinițelor;
o Modernizarea căminelor cultural;
o Înființarea unei echipe de fotbal/
handbal;
o Modernizare terenului de fotbal;
o Organziarea de cercuri de lectură;
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3.7. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII

3.7.1. Structura socio–demografică a populaţiei
Conform recensământului efectuat în 2011, populatia comunei Viile Satu Mare se ridică la
3514 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2000, când se înregistraseră 3118
locuitori.
Populatia stabile pe o perioadă de 4 ani

An

2012

2013

2014

2015

Populaţie

3622

3711

3736

3785

Sporul natural al populației (născuți vii-decedați)
Sporul natural al populatiei a cunoscut o usoara regresie ușoară in 2009 față de 1990 la nivelul
comunei. În comuna Viile Satu Mare sporul natural a fost ușor pozitiv in 2009, față de 2000.
An
Populaţienăscuți vii

1990

2000

2009

55

49

50

Soldul migratoriu al populației (stabiliri cu domiciliu-plecari, inclusive migratia externa)

Pe parcursul ultimelor 4 decenii in comuna Viile Satu Mare, miscările definitive au fost
orientate spre orașul Satu Mare. Un puternic exod al populației s-a realizat după intrarea României
în Uniunea Europeană când o parte din localinici au plecat la muncă în țări precum Spania, Italia,
Franța ș.a. Cu toate acestea s-a observat o creștere ușoară a populației în comună și stabilirirea
generației tinere aici.
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3.7.2. Piața muncii
Agricultura este ramura de baza a comunei. De altfel o mare parte a populatiei lucrează in
agricultură.
Cândva aceste teritorii au fost acoperite de păduri și vii care se aflau in proprietatea nobililor din
Satu Mare. Primii locuitori s-au ocupat cu defrișarea pădurilor, agricultura si cultivarea viței de vie.
La Viile Satu Mare mai mult ca oriunde s-ar impune construirea unei mici fabrici de prelucrare a
fructelor (prune, mere) comuna dispunând atât de fructe cât şi de forță de muncă.

În anul 2013 comuna avea un număr de 195 salariaţi - număr mediu
An

2014

Numărul
mediu al
salariaților

Șomeri

104

30

Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru dezvoltarea agriculturii ecologice,
având în vedere că îngrăsămintele folosite, atât în trecut cât și în prezent, gunoiul de grajd și ceea ce
rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară și toamnă se ține turma de oi, pe terenurile unde
urmează a se ara și însămânța pentru noua cultură). Deși există premisele dezvoltării agriculturii
ecologice, ca instrument important în conservarea naturii și de revitalizare a microregiunii, populația
nu cunoaște avantajele acestei forme de agricultură și nici condițiile concrete de practicare și de
certificare a produselor.
Principalele sectoare agricole din microregiune sunt:
 cultura plantelor cerealiere (porumbul, grâul, ovăzul, floarea soarelui - în procent redus)
 cultura pomilor fructiferi (pruni, meri, peri)
 cultura viței de vie
 creșterea animalelor.
Situaţia precară a veniturilor din mediul rural argumentează necesitatea dezvoltării unei
economii rurale diversificate, prin urmare, analiza se va concentra asupra acelor surse alternative
de venit şi asupra diversificării oportunităţilor de angajare, cu accent pe potenţialul de dezvoltare
existent atât în sectorul agricol cât si cel non agricol, ca sursă durabilă pentru nivelul de trai al
comunităţilor din mediul rural şi pentru dezvoltarea economiei rurale.
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3.7.3. ANALIZA SWOT RESURSE UMANE SI POPULAȚIE
PUNCTE TARI
■ existenţa resurselor umane într-un volum şi
o calificare ce pot asigura dezvoltarea
activităţii economico-sociale;
■ se acordă mare atenţie seviciilor sociale;
■ disponibilitatea de a munci în condiţii de
motivare adecvată;
■ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
■ rata infracţionalităţii extrem de redusă;
■ număr mare al persoanelor care au
ocupație;
■ prezența forței de muncă tinere în comună;

PUNCTE SLABE
■ insuficienta informare a populaţiei cu
privire la programele de calificare şi
reconversie existente în judeţ;
■ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale
mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la
fenomenul mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special;
■ capacitatea financiară relativ scăzută a
locuitorilor zonei.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

■ atragerea de programe cu finanţare
europeană pentru stimularea ocupării forţei
de muncă;
■ adaptarea programelor de învăţământ la
cerinţele economiei de piaţă;
■ existenţa unor reglementări ce acordă
facilităţi angajatorilor care creează noi locuri
de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc
■ monitorizarea stării ocupaţionale a
populaţiei;
■ organizarea de cursuri de formare şi
reconversie profesională în comună;
■ accesarea fondurilor europene pentru
dezvoltarea profesională a persoanelor active
din comună;
■ creşterea nivelului de pregătire
profesională a forţei de muncă;
■ implementarea unor poiecte care să
stimuleze implicarea rromilor în activităţi
aducătoare de venituri;

■ declinul demografic şi îmbătrânirea
populaţiei comunităţii;
■ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor
de liceu;
■ migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban şi străinătate însă nu într-un număr
foarte mare;
■ migrarea forţei de muncă;
■ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de
muncă în detrimentul aspectelor aplicative;
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în
perspectivă.
■ pierderea tinerilor datorita conditiilor
socio-economice precare si a lipsei de
perspective si de incredere intr-o schimbare
pozitiva
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3.8. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
3.8.1. Situația prezentă
În comuna Viile Satu Mare funcționează 3 cabinete medicale individuale de medicină de
familie, un cabinet stomatologic în Viile Satu Mare și farmacie.
Desi autorităţile locale au proiecte de modernizare si dotare modernă a dispensarelor,
aceste proiecte vizează mai mult partea de infrastructură, nu si alte iniţiative de sprijinire a
activităţii medicale. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune si fise de
proiect pentru sporirea gradului de constientizare a populaţiei asupra factorilor care pot îmbunătăţi
starea lor de sănătate.
Strategia va avea două elemente principale:
 Un nou cadru de acţiune în sectorul sănătăţii publice, incluzând o programă de acţiune
comunitară pentru acest sector pentru perioada 2014-2020.
 Realizarea unei strategii integrate pentru domeniul sanitar. Conform strategii va fi
garantat un nivel înalt de protecţie al sănătăţii, precum şi actualizarea politicilor locale
astfel încât sectorul sanitar să devină un factor de calitate transversal, care se află la
baza tuturor celorlalte sectoare de interes local.
Cadrul sănătăţii publice, element cheie al strategiei, cuprinde acţiunile specifice în acest
domeniu.
Elementele esenţiale pentru cadrul de dezvoltare al sectorului sanitar sunt:
 Îmbunătăţirea informării în domeniul sanitar pentru toate păturile sociale;
 Crearea unui mecanism de reacţie rapidă pentru a răspunde gravelor ameninţări la
adresa sănătăţii locuitorilor;
 Înfruntarea factorilor determinanţi, în mod particular factorii nocivi legaţi de modul
de viaţă dăunător sănătăţii (aceasta include acţiuni de prevenţie iniţiate de la nivelul
şcolilor şi până la proiecte ample de monitorizare şi servicii ambulatorii).
Pentru a pune accentul asupra sectoarelor în care comunităţile nu sunt în grad de a interveni
eficace în mod independent – pentru care este necesară o coordonare de la nivel superior –
comunitatea locală va optimiza efectele propriilor acţiuni producând “plus valoare” în ceea ce
priveşte integrarea într-un sistem de filieră regională în cadrul sectorului sanitar.
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Cetăţenii comunei noastre consideră de
importanţă majoră aspectele legate de sănătate
şi se aşteaptă să fie minimalizate eventualele riscuri.
Comunităţii îi va reveni un rol crucial, obligaţia de a
garanta un nivel maxim de protecţie.
Presiunile legislative ale Comunităţii Europene
în acest domeniu şi implementarea lor cât mai rapidă,
în special prevederile articolului 3 şi 152, sunt aspecte
esenţiale ale prezentei strategii.
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În comuna Viile Satu Mare există un centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Căminul
pentru Persoane Vârstnice a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.76/
04.04.2014 şi este unitate de asistenţă socială de interes judeţean, fără personalitate juridică, în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare – instituţie publică
subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare.
Prin intermediul acestui centru rezidenţial D.G.A.S.P.C Satu Mare - Serviciul management de
caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale realizează la nivelul judeţului Satu Mare măsurile de
asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice.
Căminul este prima şi singura instituţie de asistenţă socială creată in mediu rural, având în
prezent o capacitate de 14 locuri.
Servicii oferite: găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere
psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, în vederea menţinerii pe cât posibil a
capacităţilor de autonomie ale persoanelor vârstnice.
Persoanele varstnice (care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găsesc
într-una din următoarele situaţii:
• necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
• nu se poate gospodări singură;
• este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării
de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
• nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
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3.8.2. ANALIZA SWOT SĂNĂTATE SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Puncte tari

Puncte slabe

■ existeța a - 3 cabinete medicale umane,
un cabinet stomatologic, farmacii
■ program zilnic al medicilor;
■ populaţia comunei este înscrisă la medicii
din comună;
■ cabinetele dispun de personal calificat;
■ compartiment situații de urgență în cadrul
primăriei

■ existenţa unui aparat de urgenţă dotat
precar;
■ slaba educaţie sanitară a comunităţii;
■ numărul crescut al persoanelor care lucrează
la negru, neputând beneficia de servicii
medicale gratuite;
■ preţurile ridicate la medicamente.
■ serviciile acordate (asistenta medicala,
sociala) sunt afectate de bugetul insuficient

Oportunități
■ reabilitarea dispensarului uman din
comună;
■ evaluarea stării de sănătate a pacienţilor
din comună, prin Programul naţional de
evaluare a sănătăţii populaţiei;
■ realizarea unor cursuri de igienă şi
educaţie sexuală pentru comunitate;
■ servicii de planing familial;
■construirea unui centru de sănătate;
■inființarea unui centru de permanență

Amenințări
■ imposibilitatea unor pacienţi de a plăti
anumite servicii medicale;
■ slaba receptivitate a pacienţilor la
programele naţionale de sănătate;
■migrarea populație cu probleme de sănătate
spre centrele medicale din orașele apropiate
■ creşterea numărului bolnavilor cronici.
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3.9. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

3.9.1. Situația prezentă

Primar
Consiliul Local

•Cabinetul Primarului
•Compartiment
implementare
proiecte
•Auditor
•Compartiment Poliția
Comunitară

•Compartiment
administrativ și
gospodărire comunală
•Compartiment juridic și
agricol
•Compartiment situații de
urgență
•Compartiment cultură și
sport

Viceprimar

Secretar

Primăria Viile Satu Mare este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în
conformitate cu hotărârea Consiliului Local Viile Satu Mare nr 48/2010 privind aprobarea
organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Viile Satu Mare, ce duce
la îndeplinire hotărârile luate de Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, bazându -se pe
problemele colectrivităţii locale.
Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Viile Satu Mare şi al aparatului
propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează (confirm art. 66-215/2001 privind
administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006.
Primăria Comunei Viile Satu Mare reprezintă administraţia publică locală prin care se
realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate
deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă.
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3.9.2. Situația viitoare
Viaţa economică a Unității Administrative Teritoriale a comunei Viile Satu Mare, trebuie
revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare rurală, mediu,
economie, turism, educaţie, cultură, resurse umane - piaţa muncii, sănătate şi asistenţă socială,
administraţie publică locală.
Aceste investiţii sunt foarte importante pentru revitalizarea vieţii economice a comunei
care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
Infrastructura necesită îmbunătăţire continuă, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite
criterii economice astfel încât să producă beneficii:
 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
 raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse;
 raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.
Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile cultural
şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Viile Satu Mare,
astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acest lucru va creşte
şi atractivitatea turistică a comunei.

o Investiţii necesare;
o Adaptarea structurii organizatorice;
o Programe de formare profesională a funcţionarilor
publici din primărie;
o Schimb de experienţă şi vizite de studii;
o Cresterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de
afaceri din comună;
o Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri întreţinerea
drumurilor (buldoexcavator, autogreder);
o Reabilitarea sediului Poliţiei Locale;
o Achiziţionarea unei maşini de pompieri;
o Reabilitarea sediului Primăriei Viile Satu Mare
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3.9.3. ANALIZA SWOT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

■ actualizarea periodică a organigramei
primăriei;
■ implicarea efectivă a conducerii la nivel
de vârf în procesul de conştientizare şi
aplicare a acţiunilor legate de reforma în
administraţie;
■ existenţa procedurilor ce reglementează
fluxul de documente în instituţie;
■ existenţa unor proceduri care să descrie
modul de realizare a activităţilor şi
subactivităţilor ce vizează organizarea
muncii în instituţie;
■ compartimentului de informare a
Cetăţeanului şi Relaţii Publice care
funcţionează în cadrul Consiliului Local al
comunei Viile Satu Mare ca interfaţă
principală între instituţie şi cetăţeni;
■ aplicarea metodologiei de evaluare a
performanţelor personalului angajat în
administraţia publică;
■ transparenţă în recrutarea şi în
promovarea personalului;
■ participarea, în limita fondurilor a tuturor
categoriilor de personal la activităţi de
formare continuă;
■ existenţa la nivelul instituţiei a unei
strategii de formare continuă a
funcţionarilor publici predominantă la
nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare
între colegi,
■ existenţa unui program de contabilitate şi
salarii;
■ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil
privind liberul acces la informaţia de interes
public şi transparenţa actului administrativ;

■ rezistenţa la schimbare manifestată de o parte
din personalul instituţiei;
■ resurse financiare insuficiente destinate
modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei;
■ ineficienţa mecanismului de elaborare a
politicilor publice la nivelul primăriei;
■ insuficienta conştientizare a noţiunilor de
eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în
administrarea domeniului public şi privat al
comunei,
■ dificultăţi de comunicare internă între
diferitele compartimente funcţionale şi între
structuri ale administraţiei publice locale;
■ existenţa încă a unui sentiment de frustare a
funcţionarilor (angajaţi contractuali şi
functionari publici) motivat de sistemul de
salarizare, promovare, precum şi de menţinere a
unei imagini publice negative a funcţionarului
din administraţia publică;
■ imposibilitatea promovării pe post a
salariaţilor;
■ posibilităţi reduse de motivare financiară a
personalului şi de atragere a persoanelor cu
calificare superioară în structurile funcţionarilor
publici;
■ resurse financiare limitate pentru susţinerea
programului de pregătire;
■ încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele
prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei
personalului din instituţie;
■ nu se realizează testarea periodică a
funcţionarilor publici;
■ nu se realizează rapoarte de activitate lunare,
ci doar trimestriale;
■ existenţa fondurilor limitate alocate formării
continue a funcţionarilor publici;
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■ imposibilitatea de motivare suplimentară a
personalului,
■ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor
acte normative datorită multitudinii şi
complexităţii acestora;
■ inexistenţa unui compartiment de
informatizare;
■ număr insuficient de calculatoare iar unele
dintre acestea sunt uzate moral;
■ există funcţionari publici care nu ştiu să
folosescă calculatorul;
■ resurse financiare insuficiente pentru
informatizarea administraţiei publice locale;
■ lipsă de interes a cetăţenilor în a se implica
activ în procesul de luare a deciziei la nivel local.

OPORTUNITĂȚI
■ posibilităţi de accesare a unor fonduri
externe destinate în mod special
modernizării administraţiei publice;
■ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi
extravilan, realizare PUG;
■ dotări pentru intervenţii în caz de situaţii
de urgenţă;
■ dotarea administraţiei locale,
■ dezvoltarea unor legături puternice între
consiliul judeţean şi autorităţile locale;
■ mai multe posibilităţi de instruire a
personalului prin agenţii de formare
profesională.
■ participarea funcţionarilor publici din
primărie la cursuri pentru atestare ECDL;

AMENINȚĂRI
■ teamă de risc, inerția unor funcţionari publici mai ales din funcţiile de conducere;
■ inerţie mare privind implicarea factorilor
responsabili dar şi a comunităţii în programele
de dezvoltare;
■ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu
precădere - şi, de regulă, fără a verifica aspectele negative ale anumitor activităţi din
administraţie, de cele mai multe ori informaţiile
fiind greşit interpretate sau neînţelese;
■ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită
salariilor mici personalul bine pregătit este
tentat să caute locuri de muncă în sectoral
privat;
■ pe de altă parte imposibilitatea angajării
imediate a altor funcţionari publici influenţează
în mod negativ continuitatea activităţilor;
■ dificultatea realizării unei strategii şi a unor
planuri de acţiune care să reziste schimbărilor
politice - clasa politică actuală nu are încă
suficientă maturitate încât să aprecieze şi să
implementeze programele iniţiate de
conducerile instituţiilor din mandatele
anteriore;
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■ schimbări legislative prea frecvente pentru a fi
asimilate eficient.
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