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II.2 Planul de dezvoltare locală 
 

PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA 

DIAGNOSTIC 
 

II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică 

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, 

altitudine) 
 

Prezentul studiu are un caracter director, elaborat pentru o perioadă de timp mediu şi lung, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, care are drept obiectiv stabilirea unei strategii de planificare 

spaţială, bazată pe identificarea disfuncţiilor teritoriale, propuneri de soluţionare a problemelor specifice 

şi evidenţierea structurilor polifuncţionale de dezvoltare a teritoriului. 

La elaborarea acestuia, s-au avut în vedere documentaţiile de amenajarea teritoriului 

elaborate anterior sau aflate în curs de elaborare, pentru teritorii care includ zona de studiu, 

documentaţiile de urbanism ale localităţilor, alte documente şi acte normative cu referire la strategii 

locale, regionale şi naţionale cu impact asupra promovării şi dezvoltării durabile a  sistemului 

teritorial analizat. 

 Spaţiul integrat arealului investigat este localizat în partea de nord - vest a României, în 

compartimentul sud - vestic al judeţului Satu Mare şi este încadrat de coordonatele 

geografice de 47°20'00'' şi 47°48'15'' latitudine nordică, respectiv 22°11'07'' şi 22°44'29'' 

longitudine estică.   

 Arealul de interes este limitat spre vest şi nord-vest de graniţa de stat cu Ungaria şi prezintă 

extensiunea maximă a teritoriului pe direcţia NNV-SSE, între localităţile Berveni şi Cehal 

(55,3 km).  

 Distanţele dintre centrul polarizator al teritoriului – oraşul Tăşnad şi principalele arii 

urbane de rang superior, cu influenţă locală şi regională, sunt: 

- 60 km – până la reşedinţa de judeţ, municipiul Satu Mare; 

- 25 km – până la Carei; 

- 60 km – până la Zalău; 

- 75 km – până la Oradea; 

- 140 km – până la Cluj – Napoca.  

 Sistemul regional circumscris de localităţile cu rang de comună Căuaş, Santău, Cehal, 

Săuca, Tiream, Andrid, Pir, Cehal, Petreşti, Pişcolţ, Sanislău, Ciumeşti, Foieni, Urziceni, 

Berveni, Cămin, Căpleni şi oraşul Tăşnad, se suprapune (parţial) peste următoarele trepte 

morfogenetice, integrate din punct de vedere fizico-geografic Câmpiei de Vest (Câmpia 

Someşului, Câmpia Crişurilor) şi Dealurilor de Vest (Dealurile Silvano-Someşene): 

a) Câmpia Someşului: treapta joasă (de subsidenţă şi divagare) - compusă din 

subunităţile: Câmpia Crasnei şi Câmpia Ecedea; treapta înaltă (caracter de glacis 

subcolinar) - cu subunitatea Câmpia Săcăşeni;  

b) Câmpia Crişurilor: treapta joasă - compusă din Culoarul Ierului (Câmpia Ierului 

sau Eriului); treapta înaltă - cu subunităţile: Câmpia Carei - Valea lui Mihai, 

formată dintr-un compartiment vestic: Câmpia Voivozi - Urziceni (nisipuri 

dunificate) şi un compartiment estic: Câmpia Şilindru - Carei (câmpie tabulară pe 

depozite de loess) şi Câmpia Pirului (câmpie subcolinară înaltă); 

c) Dealurile Silvano - Someşene: treapta piemontană joasă - cu subunitatea Dealurile 

Viişoarei (denumită şi Colinele Toglaciului sau Piemontul Tăşnadului).  

Unul din elementele determinate ale relaţiilor teritoriale este reprezentat de poziţionarea 

geografică, care conferă, fie valenţe de favorabilitate, fie de restrictivitate. Din acest punct de 
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vedere, poziţionarea arealului studiat se constituie ca un factor cheie în stabilirea unor coordonate 

ale dezvoltării. Se remarcă faptul că arealul în cauză beneficiază de o poziţie favorabilă în cadrul 

teritoriului naţional. Pe de o parte, poziţionarea periferică în cadrul judeţului îi permite relaţionarea 

directă cu unităţile administrativ – teritoriale  aflate în judeţele limitrofe: Bihor şi Sălaj; pe de altă 

parte, poziţionarea periferică în carul teritoriului naţional îi conferă capacitatea de interacţionare cu 

structurile spaţiale prezente în statul vecin, Ungaria. Cumularea celor două situaţii de contiguitate 

(naţională şi extranaţională) induce o stare de potenţializare poziţională, deschizând perspectiva 

unei relaţionări intense, cu valenţe structurante în aport cu obiectivele de dezvoltare teritorială.  

Un al doilea aspect cu implicaţii directe asupra relaţiilor spaţiale şi asupra dezvoltării 

teritoriale este reprezentat de căile de comunicaţii. Caracteristicile cantitative şi calitative sunt 

responsabile în mod direct de facilitarea sau inhibarea fluxurilor materiale şi de persoane şi deci 

sunt responsabile de integrarea spaţială a teritoriului respectiv. 

Căile rutiere existente în regiune sunt bine reprezentate, indicatorii cantitativi (lungime, 

densitate, conectivitate) constituindu-se ca elemente cu valenţe de susţinere a diverselor activităţi 

economice şi fluxuri vehiculate în teritoriu. Sunt prezente segmente aparţinând următoarelor artere: 

- DN 1F, care facilitează conectarea cu judeţul Sălaj şi cu Ungaria (prin intermediul 

Punctului de trecere a frontierei Urziceni); 

- DN 19, care facilitează legăturile cu judeţul Bihor, cu alte unităţi administrativ – 

teritoriale din judeţ, dar şi cu judeţul Maramureş. 

- DJ 108 M, pe relaţia Tăşnad – Cig – Eriu Sâncrai – Craidorolţ – Pişcari – Terebeşti 

– Gelu – Mădăraş. 

- DJ 108 M, care realizează legătura între Tăşnad (inclusiv interconectarea cu DN 

1F) – Santău – Chereuşa, Andrid, Dindeşti – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – 

Carei – Cămin – Lucăceni – Berveni. 

- DJ 109P, pe relaţia Tăşnad – Cehăluţ – Cehal – limita cu judeţul Sălaj. 

- DJ 191, pe relaţia Tăşnad – Blaja - Cean – limita cu judeţul Bihor 

- DJ 195D, pe relaţia Tăşnad – Silvaş – Săuca, cu interconectare la DJ 108M 

- DJ 195C, pe relaţia Ady Endre – Căuaş – Hotoan – Sudurău – Piru Nou – Pir – 

limita cu judeţul Bihor 

- DJ 196B, care realizează legătura între Carei – Foieni – Ciumeşti – Sanislău – 

Petreşti 

- DJ 196 C, pe relaţia Sanislău – Horea – Scărişoara Nouă – Resighea – Pişcolţ – 

Andrid. 

Acestora li se adaugă o serie de drumuri comunale care contribuie la creşterea semnificativă a 

conectivităţii rutiere. 

Căile feroviare prezente în arealul studiat sunt reprezentate de calea ferată nr. 412. şi calea ferată 

402. Prima dintre ele facilitează legătura între judeţul Satu mare şi judeţul Sălaj (Carei – Sărmăşag – 

Zalău – Jibou). În teritoriul studiat sunt prezente o serie de staţii de cale ferată şi halte, după cum 

urmează: Tiream – Hotoan – Santău – Tăşnad – Săcăşeni. Importanţa celei de a doua rezultă din 

faptul că face legătura între judeţul Satu Mare şi Bihor, iar pe de altă parte, prin faptul că asigură 

relaţia cu teritoriul ungar, prin intermediul Punctului de trecere a frontierei Halmeu (pentru traficul 

de mărfuri). Pe teritoriul analizat sunt prezente o serie de staţii de cale ferată şi halte, după cum 

urmează: Resighea – Sanislău – Marna Nouă. 

 Principalele deficienţe ale reţelei rutiere provin din degradarea calitativă a acestora, dar şi 

din faptul că nu dispune de artere de ocolire a localităţilor. Traversarea localităţilor rurale şi 

urbane reprezintă un element generator al unui complex de condiţii negative în raport cu traficul 

(creşterea duratei de deplasare) dar şi în raport cu diminuarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei 

(creşterea numărului de accidente de circulaţie) dar şi a celor de locuire (poluarea aerului, poluarea 

fonică). 
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În cazul căilor ferate deficienţele se înscriu în tabloul general negativ al acestui segment la 

nivel naţional, în care diminuarea drastică a traficului de pasageri şi mărfuri se repercutează 

negativ asupra funcţionalităţii de ansamblu, făcând dificilă asigurarea unei mentenanţe 

corespunzătoare a infrastructurii.  

Din punct de vedere al integrării funcţionale în interiorul teritoriului studiat dar şi cu entităţile 

spaţiale învecinate, se remarcă faptul că reţeaua de căi de comunicaţie, în ciuda deficienţelor 

menţionate, are capacitatea de a facilita relaţiile spaţiale între localităţile analizate. Fie că este 

vorba despre relaţii economice (fluxuri de materii prime sau produse finite), fie despre asigurarea 

nevoilor de deplasare a populaţiei (navetism, turism), caracterul de reţea este pe deplin asigurat, 

favorizând conturarea şi funcţionarea unor noduri de reţea dar şi a centrelor de comandă internă 

(Tăşnad), de imediată proximitate (Carei) ori judeţeană (Satu Mare). 

 

Potenţialul morfologic, substratul geologic şi tectonica regiunii  

Teritoriul analizat face parte din extremitatea nord-estică a Depresiunii Pannonice, formată 

la mijlocul neozoicului, prin fragmentarea şi scufundarea sectorului cristalin din vestul Carpaţilor 

Occidentali.  

Regiunea se poziţionează la contactul dintre microplaca Pannonică şi cea Transilvană, într-

un spaţiu structogenetic de profundă fracturare şi dislocare tectonică pe fondul distensiei litosferei 

superioare în cursul tectogenezei din terţiar. Particularitatea geologică esenţială a regiunii este 

generată de caracterul de subsidenţă al Câmpiei de Vest, caracter manifestat în tot decursul 

cuaternarului. 

În alcătuirea geologică a acesteia intră fundamentul cristalino-mezozoic (şisturi cristaline 

mezo- şi katametamorfice, micaşisturi şi subordonat magmatite metablastice, granodiorite gnaisice 

şi sienite, depozite cretacice - orizonturi de calcare, dolomite, gresii) şi suprastructura sedimentară 

(alternanţe de argile negricioase, conglomerate poligene, gresii şi marne, dispuse pe grosimi de 400 

- 600 m). Adevărata cuvertură o formează depozitele mio-pliocene, care au grosimi de peste 1.000 - 

1.200 m. 

Cristalinul din fundament este compartimentat printr-un sistem de falii în reţea, ce a 

determinat formarea structurilor distensive de tip horst şi graben, prin scufundarea inegală a 

blocurilor la diferite adâncimi (1.450 – 1.700 m în zona Foieni şi 2.000 m în câmpia de dune 

Voivozi - Urziceni). Blocurile sunt separate de falii dezvoltate de la est la vest (faliile carpatice), dar 

există şi falii orientate nord-sud (faliile pannonice) – cele care străbat sectorul Carei – Oradea 

(grabenul din Valea Ierului).  

Formaţiunile sedimentare poartă amprenta unor depuneri epicontinentale care au generat la 

periferia cristalinului insular, structuri piemontane suprapuse (Dealurile Silvano-Someşene). 

Depozitele pannoniene apar în facies detritic de ţărm (bancuri de nisip, marne, gresii, argile roşii, 

pietrişuri) în Dealurile Viişoarei, spre vest se scufundă sub depozitele cuaternare, iar în zona Cehal - 

Tăşnad - Săuca sunt deshumate erozional de către reţeaua talvegurilor de drenaj afluente râului Ier.  

În zona periferică a morfostructurilor de tip piemontan, din sectorul sudic al spaţiului 

investigat, predominante sunt formaţiunile detritice (pietrişuri, nisipuri, argile marnoase) depuse 

sub forma unor vaste conuri de dejecţie cuaternare. Sincrone acestora sunt depozitele loessoide, cu 

intercalaţii de soluri fosile.  

Tipologia şi caracteristicile structurale ale formaţiunilor cuaternare influenţează puternic 

regimul apelor freatice şi de suprafaţă din regiune. Depozitele superficiale din ariile de câmpie sunt 

dominate de aluviunile recente (nisipuri, pietrişuri mici, mâluri) peste care apar nisipuri dunificate 

şi roci luto-argiloase ce conduc la stagnarea apelor meteorice şi la reducerea drenajului subteran.  

Exceptând extremitatea sudică a spaţiului analizat, depozitele cuaternare sunt răspândite pe 

întreaga suprafaţă, fiind dispuse sub forma unor areale geologice diferenţiate între ele din punct de 

vedere genetic astfel:  
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 depozite aluviale (pleistocen superior - holocen) – se întâlnesc în constituţia teraselor 

şi albiilor majore şi sunt reprezentate prin pietrişuri în alternanţă cu nisipuri şi 

argile, având grosimi de 6 - 10 m; în aluviunile recente ale luncilor se întâlnesc 

argile (ariile vechilor mlaştini – Câmpia Ecedea, Câmpia Ierului) şi argile nisipoase, 

pietrişuri şi nisip prăfos (Câmpia Pirului, Câmpia Crasnei, Câmpia Săcăşeni); 

 depozite de mlaştină (holocen inferior - holocen superior) – sunt răspândite în luncile 

joase ale râurilor Ier şi Crasna, şi mai rar în cadrul văilor râurilor Micău, Scărişoara, 

Checheţ şi Santău sau în microdepresiuni interdunale (Mlaştina Vermeş). Sunt 

alcătuite din depozite de sedimente fine, de tipul solurilor îngropate, nisip, argilă, 

pietrişuri cu granulaţie medie şi fină (în bază); 

 depozite eoliene (pleistocen superior - holocen) – includ nisipurile dunificate, slab 

cimentate cu oxizi de fier din compartimentul vestic al Câmpiei Carei - Valea lui 

Mihai (Câmpia Voivozi – Urziceni) constituite din nisip fin, loees şi alte particule 

foarte fine; 

 depozite deluvial – proluviale (pleistocen superior - holocen inferior) – apar în zona 

de contact dintre câmpiile înalte (Câmpia Pirului, Câmpia Şăcăşeni) şi colinele 

piemontane marginale joase (Dealurile Viişoarei) fiind alcătuite din pietrişuri şi 

bolovănişuri nisipoase, separate de strate de argilă şi prafuri argiloase; zonele de 

luncă sunt acoperite cu material argilos pleistocen superior, de tipul luturilor 

argiloase roşcate
1
 care favorizează stagnarea apei. Formaţiunea depozitelor 

loessoide este de origine deluvial-proluvială şi eoliană, deseori aceste depozite fiind 

remaniate. Loessul absoarbe apa cu multă uşurinţă, circulaţia acesteia fiind favorizată 

de marea densitate a canalelor şi a porilor.  

Principalele elemente tectonice cu impact local sau regional asupra manifestării unor 

fenomenele hidro-morfologice de risc şi a proceselor geomorfodinamice neliniare asociate 

(alunecări de teren, seismicitate) sunt: 

 falia crustală a Someşului - corespunde în cea mai mare parte cursului actual al 

Râului Someş; 

 aria de subsidenţă Moftin - Căuaş - Sânicolau de Munte - localizată în lungul 

cursului râului Ier şi al văii Crasnei Vechi. Măsurătorile geodezice au stabilit 

manifestări actuale negative, de ordinul 1 – 2 mm/an,  pentru cea mai mare parte a 

câmpiei joase în aceste condiţii, depozitele cu granulometrie fină determină o 

permeabilitate redusă şi favorizează acumularea apelor la suprafaţa terenului, care 

din cauza fenomenelor de subsidenţă sunt lipsite de un drenaj natural (sectorul 

câmpiilor de mlaştini desecate: Ecedea, Câmpia Ierului) 

 ridicarea Piscolţ - Sanislău, cu axa direcţională N - S; 

 ridicarea Carei, cu axa direcţională NNE - SSV, amplasată sub municipiul Carei. 

 

Structura morfologică a microregiunii Tăşnad - Câmpia Carei - Ier se compune din 

asocierea formelor de relief integrate unităţilor de câmpie (de divagare, pe zone de mlaştină 

desecată, tabulare, de glacisuri, cu dune de nisip) şi dealurilor piemontane joase, într-un spaţiu 

geografic înscris următoarelor subunităţi morfostructurale (fig. 1): 

 Câmpia Voivozi - Urziceni (compartimentul nordic) – identificată cu fâşia care cuprinde 

nisipurile din nord-vestul regiunii (o continuare a Câmpiei Nirului de pe teritoriul Ungariei), 

având o configuraţie caracteristică de şiruri de dune alungite pe direcţie nord - est – sud - vest (6 

- 12 m înălţime) ce alternează cu terenuri mlăştinoase în microdepresiuni interdunale (0,5 - 1,5 

km lăţime). Atitudinile sunt cuprinse între 130 şi 160 m (Creasta Lungă – 159 m, Dealul 

                                                
1
 argilele cuaternare roşcate (pe alocuri prăfos-nisipoase) au următoarea compoziţie mineralogică: illit = 25-29 %, caolinit = 22-26 

%, montmorillonit = 17-21%, clorit = 8-10%, feldspaţi = 2-3%, CaCO3 = 5-9%. 
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Cântării – 148 m). Nisipul provine din materialul aluvionar depus de râurile Tisa, Someş, 

Crasna la sfârşitul pleistocenului în urma fragmentării conului de dejecţie construit de aceste ape 

curgătoare. 

 Câmpia Şilindru - Carei (partea de nord) – se prezintă ca o prispă mai înaltă cu altitudini 

cuprinse între 120-150 m (Dealul Petreşti Vest – 147 m), încadrată la est de Culoarul Ierului. 

Relieful format în pleistocen şi modelat prin eroziune fluviatilă, în prezent se compune din 

morfologii slab diferenţiate altimetric (terase joase, poduri interfluviale, martori de eroziune, 

glacisuri ş.a.) fragmentate uşor de reţeaua de văi tributară Ierului. Materialul parenteral al 

solurilor este alcătuit din luturi argiloase-gălbui, iar depozitele de suprafaţă au un caracter 

loessoid. 

 

 Culoarul Ierului (sectorul nordic) – corespunde unei câmpii aluviale joase cu caracter de  

divagare şi subsidenţă, situată la o altitudine medie de 120 m (100 m - lunca Ierului; 140 m - 

Câmpia Cigului) formată  peste un vechi şanţ tectonic care până la începutul holocenului era 

albia comună de scurgere a întregului sistem hidrografic a Tisei superioare. În spaţiul regiunii 

analizate ocupă sectorul median, delimitat de Câmpia Şilindru – Carei (în vest), câmpiile Pirului 

şi Săcăşeni (în sud) şi Câmpia Crasnei (în est şi nord). 
 

 
Fig.1 Unităţile de relief şi treptele morfogenetice 

Morfologia cuprinde lunca joasă, vastul con din stânga râului Crasna, resturi de popine şi din 

terasa 1 a Crasnei (2-6 m, 8-12 m), alături de un relief minor format din albii meandrate, 

grinduri, braţe părăsite, movile de nisip rezultate prin deflaţie (aduse dinspre Câmpia Şilindru - 

Carei). Culoarul Ierului, lat de 5-15 km a fost o zonă mlăştinoasă şi inundabilă, în prezent râul 

Ier curge într-un canal rectiliniu, iar lunca este în întregime drenată. 
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 Câmpia Ecedea – se întinde în nordul regiunii, în perimetrul conturat de localităţile Berveni, 

Cămin şi Căpleni, peste bazinul fostei „Mlaştini Ecedea”, suprapusă unei arii locale de 

subsidenţă pe cursul inferior al Crasnei (cu continuare pe teritoriul Ungariei). Acest bazin, 

format în timpul holocenului, adăpostea una din cele mai mari mlaştini eutrofe de pe continent. 

În urma desecării, prin construirea unei reţele complexe de canale, teritoriul fostei mlaştini a 

fost transformat într-un spaţiu valorificat agricol (culturi de cereale, plante tehnice). Este cea 

mai joasă câmpie din judeţul Satu Mare, având altitudini cuprinse între 115-120 m. Materialul 

parental al solului este format din depozite argiloase gleizate. 

 

 Câmpia Crasnei (compartimentul sud - vestic) – este o zonă joasă, situată la sud de Câmpia 

Ecedea (cuprinsă între Culoarul Ierului şi Câmpia Săcăşeni), aluvionată şi drenată de râul 

Crasna. Altitudinile sunt cuprinse între 116-127 m. Suprafaţa este în general plană, prezentând 

pe alocuri forme de microrelief pozitive (grinduri), precum şi negative (microdepresiuni). 

 

 Câmpia Pirului (jumătatea de nord) – reprezintă o câmpie subcolinară înaltă (cu caracter de 

glacis), înscrisă fâşiei de racord dintre Dealurile Viişoarei (în sud) şi Culoarul Ierului (în nord). 

Datorită altitudinilor cuprinse între 140 m şi peste 170 m (Vârful Pe Deal – 174 m, Dealul 

Săuca – 175 m), acest teritoriu, chiar în condiţiile în care depozitele deluvial - proluviale aparţin 

pleistocenului superior, poate fi încadrat şi Dealurilor Viişoarei. 

 

 Câmpia Şăcăşeni (partea de vest) – este situată între văile Crasna şi Santău şi se suprapune 

peste un glacis foarte îngust ce face trecerea de la Câmpia Crasnei (nord) la morfostructurile  

piemontane marginale asimilate cu Dealurile Viişoarei (sud). 

 

 Zona colinară deţine 16,5% din teritoriu şi include partea de nord a Dealurilor Viişoarei, 

extinse între fâşia câmpiilor de glacis (Câmpia Pirului, Câmpia Şăcăşeni) şi Culoarul Crasnei (în 

est). Dealurile au formă de interfluvii boltite, fragmentate de talveguri de drenaj puternic 

adâncite în formaţiunile pannoniene (100 – 140 m). Altitudinile sunt în general reduse (200 – 

260 m), valori de peste 300 m întâlnindu-se numai în extremitatea sudică a teritoriului analizat 

(altitudinea maximă - Dealul Văratecului - 376 m). Lărgimea suprafeţelor interfluviale 

depăşeşte frecvent 8 – 10 km (Pădurea Hereşteţului, Pădurea Osăsana, Pădurea Chegii, Păşunea 

Unimăt), dar există şi perimetre în care interfluviile se reduc la câteva sute de metri lăţime 

(Dealul Drăgaia, Dealul Boieriştea, Dealul Orbău, Dealul Sălciilor, Dealul Chegii, Pădurea 

Cehăluţ).  

Forma de relief predominantă este câmpia, care reprezintă 83,5% din suprafaţa totală a 

regiunii (1.099 km
2
), ceea ce indică existenţa unui potenţialul agrar ridicat şi favorabilitatea 

exploatării agricole a terenului (treapta altimetrică de 102-120 m, deţine 36,0%, iar suprafeţele 

înscrise valorilor de 120-150 m altitudine ocupă arealul cel mai extins (40,7%) la nivelul 

teritoriului) – fig. 2.  

Majoritatea terenurilor extinse peste aceste forme de relief sunt incluse în circuitul agricol, 

iar o mare parte au folosinţă arabilă. 
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Fig. 2. Ponderea treptelor hipsometrice la nivelul regiunii  
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Fig. 3. Repartiţia treptelor hipsometrice - Săcăşeni 

 

 

Teritoriul investigat prezintă următoarele particularităţi din punct de vedere al distribuţiei 

treptelor altimetrice la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale componente (fig. 4): 

 existenţa localităţilor cu valori relativ omogene ale altitudinii, al căror teritoriu se înscrie 

unei singure trepte hipsometrice: Berveni, Căpleni (102-120 m); Ciumeşti, Petreşti (120-

150 m); 
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Fig. 4.  Histograma repartiţiei procentuale a reliefului pe trepte hipsometrice 

la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

 

 

 distribuţia relativ proporţională a claselor de altitudine a reliefului se remarcă în cadrul 

comunei Săcăşeni (fig. 3), ponderea treptelor hipsometrice fiind: 13,0% (120-150m), 

18,0% (150-180m), 20,0% (180-210m), 18,0% (210-240m), 15,0% (240-270m), 12,0% 

(270-300m) şi 4,0% (300-330m);  

 apartenenţa teritoriului unor comune, în proporţie de peste 60%, la trepte altimetrice 

încadrate sectoarelor joase ale Câmpiei Crasnei, Câmpiei Ierului sau Eriului - 102-120 m 

(Cămin, Urziceni, Căuaş, Tiream, Andrid, Santău) şi fâşiilor de tranziţie spre câmpiile 

înalte (tabulare şi cu dune de nisip), aparţinând Câmpiei Şilindru - Carei şi Câmpiei 

Voivozi – Urziceni  - 120-150 m (Foieni, Sanislău, Pişcolţ). 

 

Analiza adâncimii fragmentarii (energia reliefului) evidenţiază existenţa unor valori 

nuanţate, funcţie de nivelul scalar de referinţă. La nivelul întregului teritoriu, valoarea maximă a 

energiei reliefului atinge 288 m, iar la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale se constată 

următoarele: 
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 valorile minime ale adâncimii fragmentării (0 – 20 m) deţin 72,4% din suprafaţa 

spaţiului analizat (fig. 5), în această categorie încadrându-se morfologia tipică reliefului 

de câmpie care include integral teritoriul comunelor Berveni, Cămin, Căpleni, Urziceni, 

Foieni, Ciumeşti, Sanislău, Pişcolţ, Petreşti, Tiream, Andrid, Căuaş şi Santău (fig. 6); 
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Fig. 5.  Ponderea claselor valorice ale adâncimii fragmentării reliefului 

 27,6% din suprafaţă aparţine formelor de relief cu energie cuprinsă între 20 -140 m, din 

Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni şi Dealurile Viişoarei, peste care se suprapune 

teritoriul localităţilor Pir, Săuca, Cehal, Săcăşeni şi Tăşnad; 

 eterogenitatea valorică accentuată şi indicii atipici ai energiei reliefului în ariile de 

confluenţă a văilor de ordinul 3 şi 4 (în sistem Horton - Strahler) din partea sudică a 

regiunii apare în corelaţie cu friabilitatea ridicată a depozitelor sedimentare şi tendinţa de 

evoluţie a versanţilor către starea de echilibru dinamic, controlată de nivelul coborât al 

bazelor locale de denudare (Câmpia joasă a Someşului, Culoarul Ierului). 
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Fig. 6 Histograma repartiţiei procentuale a adâncimii fragmentării reliefului la nivel UAT 
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În scopul evaluării potenţialului morfodinamic al regiunii au fost delimitate trei categorii de areale:  

 areale cu energie de relief cuprinsă între 20 – 60 m, cu potenţial redus de manifestare a 

proceselor morfodinamice care corespund podurilor interfluviale, teraselor şi şesurilor 

aluviale extinse între albiile râurilor (Pir, Sărvăzel, Ceuca, Cean, Ciripicea, Valea 

Neagră, Timiş şi Checheţ) în fâşia de contact morfologic dintre unitatea piemontană şi 

câmpia cu caracter de glacis; 

 areale cu energie de relief cuprinsă între 60 – 100 m, cu potenţial morfodinamic 

moderat, evidenţiate cu preponderenţă în lungul talvegurilor de drenaj de ordinul 2 şi 3 

adâncite în structurile piemontane din Dealurile Viişoarei de pe teritoriul localităţilor: 

Pir, Săuca, Tăşnad, Săcăşeni şi Cehal (Valea Blideriţa, Valea Rogoşi, Valea Orbăului, 

Valea Mare, Valea Cehalului, Valea Hutei, Valea Neagră, Valea Timişului, Valea 

Chegei); 

 areale cu energie de relief cuprinsă între 100 – 140 m, prezintă potenţial ridicat de 

manifestare a proceselor erozivo-denudaţionale: ravenaţie, alunecări de teren, 

solifluxiuni şi denudare peliculară - comunele Cehal (Dealul Văratecului, Dealul Cetate, 

Zalnoc), Săcăşeni (Dealul Boieriştea).                  

 

Valorile densităţii fragmentării reliefului înregistrează variaţii mari pe suprafeţe relativ 

restrânse, ceea ce reflectă concordanţa cu tipologia petrografică şi structurală a teritoriului, 

condiţiile climatice, panta versanţilor şi gradul de intervenţie antropică asupra componentelor 

naturale (lucrări de asanare, canalizare pentru reducerea excesului de umiditate, îndiguiri, 

rectificări de albii, desţeleniri, nivelări, defrişări).  

Arealele cu cele mai reduse valori ale densităţii reţelei de drenaj (0 – 0,5 km/km
2
) sunt 

întâlnite pe suprafeţe mai extinse în Câmpia Carei - Valea lui Mihai, incluse în teritoriul localităţilor 

Sanislău, Pişcolţ şi Petreşti. Ponderea mai mare a suprafeţelor încadrate în clasa valorică de 0,5 – 

1,5 km/ km
2 

se întâlneşte la nivelul podurilor interfluviale dintre văile Ciripicea – Timiş, Săuca – 

Santău, Pir – Sărvăzel, Valea Neagră – Ciripicea, Pârâul Morii – Zimoiaş, Cubic – Ier, Orbău – 

Boian, ş.a.   

Fragmentare redusă ( 1,0 km/km
2
) prezintă 78,3 % din suprafaţa investigată.   

Suprafeţele mediu fragmentate (1,5 - 3,0 km/km
2
) apar la nivelul versanţilor secundari, 

crestelor de intersecţie, teraselor (Dealurile Viişoarei, Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni) şi ariilor 

de convergenţă morfohidrografică din Culoarul Ierului şi Câmpia Ecedea.  

Din analiza efectuată se remarcă o creştere a indicilor densităţii fragmentării reliefului (3,0 – 

4,5 km/km
2
) la nivelul treptei joase a câmpiilor, determinată atât de cauze de natură tectono - 

structurală (fundament cristalin puternic fracturat şi faliat, arii de subsidenţă locală), cât şi de 

impactul generat prin lucrările multiple de reorganizare a scurgerii de suprafaţă prin  construirea 

reţelelor de canale şi modificarea nivelului de bază local în urma lucrărilor de îndiguire şi drenaj.  

Cele mai mari valori ale densităţii reţelei de drenaj (4,5 – 5,0 km/km
2
) deţin doar 0,38 % din 

suprafaţa teritoriului şi apar în legătură cu lucrările hidroameliorative efectuate în Culoarul Ierului 

(Tiream) şi Câmpia Ecedea (Căpleni şi Berveni). 

             

Declivitatea versanţilor, talvegurilor şi a suprafeţei bazinelor hidrografice din regiunea 

analizată înregistrează valori condiţionate de specificitatea proceselor denudaţionale, tipologia 

structural - petrografică, gradul de evoluţie al formelor reliefului de detaliu şi dinamica actuală 

indusă antropic structurilor geomorfologice. 
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Influenţa declivităţii se cumulează cu cea a fragmentării orizontale, a amplitudinii reliefului şi a 

expoziţiei versanţilor, aceşti parametri condiţionând declanşarea şi intensitatea proceselor 

geomorfice de versant şi albie. 

 Analizând ponderea claselor de declivitate la nivelul regiunii (fig.7) se constată că 

majoritatea formelor de relief (62,7%) sunt caracterizate de valori foarte reduse (0 - 1
o
), ceea ce 

indică favorabilitatea exploatării şi valorificării agricole a teritoriului. Structura reliefului din 

perimetrul localităţii Tăşnad, sub aspectul încadrării procentuale în clasele de declivitate (fig.8), 

relevă o similitudine relativă cu situaţia analizată la nivelul întregii regiuni (procentul cel mai mare 

din morfologia teritoriului - 51 %, se înscrie în clasa de pantă de 0 - 1
o
).  

 

Fig. 7. Ponderea claselor de pantă la nivelul regiunii 

TĂŞNAD
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Fig. 8. Repartiţia categoriilor de pantă - Tăşnad 

 

Repartiţia procentuală a pantei reliefului la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (fig.9) indică 

existenţa unui număr de 7 comune cu peste 80% din teritoriu încadrat unei valori a pantei de sub 1
o 
: 

Berveni, Căpleni, Cămin, Căuaş, Tiream, Petreşti şi Andrid.   

            Analiza morfometrică prin prisma indicelui declivităţii (Harta pantelor) evidenţiază 

existenţa următoarelor categorii de pante, cu semnificaţie geomorfologică asupra desfăşurării 

proceselor actuale din spaţiul investigat: 0 - 1 
o
; 1,1 - 2 

o
; 2,1 - 5 

o
; 5,1 - 10 

o
 şi  10,1 

o
 (Pmax = 21,5 

o
 -  în partea de sud a Dealurilor Viişoarei).   
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Fig. 9. Histograma repartiţiei procentuale a pantei reliefului la nivel UAT 

 Suprafeţele cvasiorizontale (0 – 2,0
o
) ocupă areale restrânse ce includ interfluviile 

nivelate, microdepresiunile interdunale, luncile râurilor şi podurile de terase.  

Valori minime ale declivităţii caracterizează şi unele microforme antropice de relief 

(mlaştini asanate, dune de nisip terasate); 
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 Suprafeţele slab înclinate (2,1 – 5,0
o
) sunt specifice galcisurilor de racord dintre treapta 

câmpiilor înalte (Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni) şi dealurile piemontane, fâşiilor de 

contact dintre microdepresiunile interdunale şi sectoarele bazale ale dunelor de nisip, 

precum şi ariilor de confluenţă şi luncilor din cursul median al unor râuri (Ciripicea, 

Santău, Săuca, Sărvăzel). Procesele erozivo-denudaţionale care afectează suprafeţele 

morfologice încadrate acestei categorii de declivitate sunt de amploare redusă (tasare, 

sufoziune, ablaţie pluvială, forme de eroziune liniară, acumulări proluvio - coluviale) şi 

cu răspândire areală.  

 Declivităţile mijlocii (5,1 – 10
o
) ocupă suprafeţe extinse din teritoriu la nivelul frunţilor 

de terasă, versanţilor glacizaţi şi crestelor interfluviale secundare din Dealurile Viişoarei, 

şi numai izolat apar pe versanţii dunelor de nisip din Câmpia Voivozi - Urziceni. 

Suprafeţele morfologice încadrate acestei categorii de declivitate prezintă o dinamică 

nuanţată de condiţiile locale, dominată de procese de eroziune liniară (ravenaţie) şi 

areală (alunecări superficiale pe deluvii vechi, denudare peliculară şi ablaţie pluvială).  

 Versanţii cu declivitate mare (  10,1
o
) se remarcă numai în partea de sud şi sud - est a 

spaţiului analizat, dominanţă ca frecvenţă având secţiunile morfologice din sectorul 

superior al bazinelor hidrografice Santău (văile Orbăului, Rogoşi, Cehalului, Valea 

Neagră) şi Checheţ (văile Timişului şi Chegei), grefate pe depozitele piemontane 

(bancuri de nisip, marne, gresii, argile roşii, pietrişuri) care întră în constituţia Dealurilor 

Viişoarei.     

Panta de 12 - 15
o
, după J. Demek

2
, constituie „punctul critic” în procesul de 

pedogeneză, declanşarea creeping - ului şi începutul curgerilor şi alunecărilor de sol. 

Intensitatea denudării creşte în cazul versanţilor modelaţi pe litologii friabile (gresii,  

marne, argile, nisipuri, pietrişuri) şi pe cuverturile deluviale profund alterate. Sectoarele 

de versanţi încadrate acestor unghiuri de înclinare prezintă o morfodinamică actuală 

intensă, întreţinută de procese denudaţionale complexe (alunecări de teren, eroziune 

difuză, ravenări, tasări, solifluxiuni), manifestate în strânsă corelaţie cu factorii de ordin 

geologic, climatic, hidrologic, pedo-fito-geografic şi antropic. 

 

Expoziţia/orientarea versanţilor este un factor care induce diferenţieri în durata insolaţiei 

solare în funcţie de pantă, generând astfel regimuri calorice diferite, care vor influenţa conţinutul de 

umiditate al solului şi, prin efecte cumulative, calitatea covorului vegetal, particularităţile solului, 

tipurile de procese morfodinamice care se instalează, utilizarea terenurilor etc.  

Versanţii cu condiţii de încălzire asemănătoare sunt cei cu expoziţie: sudică şi sud-vestică 

(însoriţi), sud-estică şi vestică (semiînsoriţi), estică şi nord-vestică (semiumbriţi), nordică şi 

nord-estică (umbriţi). 
 

 

 

 

                                                

2 Demek, J., (Ed.), Manual for Detailed Geomorphological Mapping, 320 pp., IGU Commission on Geomorphic Survey and 

Mapping, Academia, Prague, 1972. 
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La nivelul unităţilor de câmpie orientarea versanţilor prezintă un grad redus de diferenţiere, 

comparativ cu expoziţia distinct evidenţiată a sectoarelor de versanţi din dealurile piemontane 

marginale (vezi Harta expoziţiei versanţilor).  

În zona câmpiei de dune de nisip (Câmpia Voivozi - Urziceni) expoziţia predominantă a 

versanţilor este cea vestică şi nord - vestică (28,1%), iar versanţii însoriţi şi suprafeţele 

cvasiorizontale deţin 24,0 % (situaţie evidenţiată la nivelul localităţii Ciumeşti - fig.11).  

 Versanţii însoriţi (27,0 % din suprafaţă) sunt răspândiţi atât la nivelul unităţilor de câmpie cât şi 

în spaţiul colinar ocupând areale diferenţiate ca extensiune, altitudine, pantă, grad de 

fragmentare, mod de utilizare a terenurilor, etc. Dominanţa ca pondere a suprafeţelor însorite se 

remarcă în perimetrul localităţilor Petreşti (43,1 %), Tiream (39,2 %), Căuaş (39,0 %), Andrid 

(37,8 %) şi Pişcolţ (30,2 %). Cele mai reduse areale cu versanţi însoriţi sunt în comunele Pir 

(14,2 %), Săuca (14,1 %) şi Cehal (17,3 %) - fig.12.  
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Fig. 12.  Histograma repartiţiei procentuale a expoziţiei versanţilor 

Suprafeţele topografice plane deţin 11,2 % din teritoriu, în această categorie fiind încadrate 

nivelele interfluviale, luncile şi podurile de terasă (cu pondere de cca. 20 % din suprafaţă se 

înscriu localităţile: Căpleni - 22,1 %, Berveni - 20,5 %, Cămin - 20,3 % şi Căuaş – 20,0 %).  

 Versanţii umbriţi (23,0 % din suprafaţă) sunt evidenţiaţi pe areale mai extinse în Dealurile 

Viişoarei, pe stânga reţelelor hidrografice adâncite în formaţiunile piemontane (Valea Neagră, 

Valea Orbăului, Valea Rogoşi, Valea Cehalului, Valea Timişului, Valea Sărvăzel, Valea Pirului, 

Valea Săuca, Valea Ciripicea, Valea Chegei). Expoziţia nordică şi nord – estică a versanţilor în 

zonele de câmpie prezintă un grad redus de diferenţiere spaţială (areale punctiforme intercalate), 

fiind fără impact restrictiv sub aspectul valorificării potenţialului agricol.  

 Versanţii semiînsoriţi (24,0 % din suprafaţă) domină ca pondere în localităţile Pişcolţ (31,3%), 

Petreşti (29,1 %), Tiream (28,3 %), Sanislău (28,2 %), Ciumeşti (27,3 %) şi Andrid (26,2%). 

Suprafeţe morfologice semiînsorite mai extinse sunt pe stânga văilor Chegei (între Vârful La 

Trei Hotare şi Dealul Viilor), Blideriţa, Săuca, Valea Neagră, Pârâul Morii şi Ciripicea, precum 

şi pe versanţii nisipurilor dunificate din Câmpia Voivozi – Urziceni.     

 Versanţii semiumbriţi (26,0 % din suprafaţă) prezintă areale de răspândire mai extinse în 

perimetrul localităţilor Săcăşeni (35,1 %), Pir (32,3 %), Tăşnad (29,5 %), Foieni (29,1 %), 

Ciumeşti (29,0 %) şi Pişcolţ (26,7 %) şi mai restrânse în Petreşti (16,2 %) şi Tiream (19,0%). 

Expoziţia versanţilor faţă de circulaţia aerului şi faţă de radiaţia solară determină atât 

topoclimatele cât şi dezvoltarea unor zone de interes agricol sau ca aşezări. 

Pe fondul de receptare diferenţiată a radiaţiei solare, în funcţie de orientarea versanţilor şi 

declivitate se constată ritmuri de propagare inegale şi repartiţii spaţiale diferite ale proceselor 

geomorfice de risc: 
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 rata mai mare a denudării, prin procese facilitate de infiltraţia şi scurgerea apei (alunecări 

de teren, ravenaţie, eroziune peliculară) se semnalează pentru versanţii însoriţi (S, SV) şi 

semiânsoriţi (SE, V); 

 expoziţia sudică şi sud-vestică a versanţilor favorizează topirea stratului de zăpadă, astfel 

că acţiunea proceselor de nivo-ablaţie are intensitate redusă în comparaţie cu pluvio-

ablaţia şi creeping-ul; 

 repartiţia diferită a bilanţului energetic în timpul zilei, face ca versaţii estici să fie mai 

puternic luminaţi în prima jumătate a zilei, folosind energia solară pentru evaporarea 

apei generată de depunerile lichide, ceea ce determină temperaturi mai scăzute decât pe 

suprafeţele cu expunere vestică; 

 versaţii semiumbriţi au o temperatură mai ridicată cu 1-2 °C, deoarece sunt luminaţi în a 

doua parte a zilei, când depunerile lichide sunt deja epuizate; 

 versanţii umbriţi (N, NE) şi semiumbriţi (E, NV) prezintă un grad mai ridicat de 

vulnerabilitate la alunecări superficiale, solifluxiune şi dezagregare, deoarece o mare 

parte a scurgerii din perioadele de tranziţie ale anului (primăvară/toamnă) se desfăşoară 

pe suprafaţa îngheţată a solului;  

 evaporarea redusă de pe suprafaţa versanţilor umbriţi determină păstrarea umidităţii o 

perioadă mai mare de timp, iar prin supraumectarea depozitelor argiloase creşte 

coeficientul de risc al proceselor gravitaţionale (alunecări de teren, curgeri noroioase, 

creeping); 

 creeping-ul şi pluviodenudaţia, care deşi nu realizează modificări esenţiale în peisaj, 

duc la subţierea stratului de sol, participând la coluvionarea părţii inferioare a 

versanţilor şi la creşterea debitului solid al râurilor. 
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Evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc 
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Analiza geomorfologică efectuată în etapa de diagnoză, prin corelaţie cu litologia, tectonica 

regiunii (neotectonica), fondul biopedologic, condiţiile hidroclimatice şi componenta antropică s-a 

direcţionat spre: 
 evidenţierea factorilor generatori de procese şi fenomene de risc natural; 

 identificarea disfuncţiilor structurale şi funcţionale condiţionate de manifestarea proceselor 

naturale şi antropice; 
 evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc şi aprecierea gradului de 

vulnerabilitate locală;  

 zonificarea teritoriului în funcţie de tipologia şi impactul proceselor riscogene; 

 evaluarea pretabilităţii morfologice la exploatarea şi valorificarea optimă a teritoriului. 

 
Tabelul   1. Evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc 

 

TREPTE MORFOGENETICE/ 

SUBUNITĂŢI DE RELIEF 

EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII TERITORIULUI LA 

PROCESELE NATURALE DE RISC 

INDICI 

MORFODINAMICI 

FONDUL 

LITOLOGIC 

PROCESE GEOMORFICE ŞI 

HIDRICE DE RISC 

 

I.  TREAPTA   

CÂMPIILOR 

1. Câmpia Someşului 

 Câmpia Crasnei  

 Câmpia Ecedea 

 Câmpia Săcăşeni 

2. Câmpia Crişurilor 

 Culoarul Ierului 

(Eriului) 

 Câmpia Carei-Valea 

lui Mihai (Câmpia 

Voivozi - Urziceni, 

Câmpia Şilindru - 
Carei) 

 Câmpia Pirului 

 

- altitudine: 100 - 150 m; 

 

- declivitate: 0 - 2,1o ; 

 

- energia reliefului: prezintă 
valori cuprinse între 0-40 m; 

 

- densitatea fragmentării: 0 - 

0,5 km/km2 -  Câmpia 
Carei - Valea lui Mihai;  
1,5 - 3,0 km/km2 -Câmpia 
Pirului, Câmpia Săcăşeni; 
4,5-5,0 km/km2 - Culoarul 
Ierului şi Câmpia Ecedea  
 

- expoziţia versanţilor: slab 

diferenţiată. 

- aluviuni cuaternare 
(grosimi de peste 800 m  
ale formaţiunilor 
pleistocene); 

- depozite aluvionare 
recente (nisipuri, 
pietrişuri, mâluri fine).  

- depozite deluvial – 
proluviale (pleistocen 

superior - holocen 
inferior) alcătuite din 
pietrişuri şi 
bolovănişuri nisipoase, 
separate de strate de 
argilă şi prafuri 
argiloase;  

- zonele de luncă sunt 

acoperite cu material 
argilos pleistocen 
superior, de tipul 
luturilor argiloase 
roşcate. 

 

- procese geomorfice de albie: 
eroziune laterală, acumulări de 
aluviuni, sedimentarea 
materialelor fine aflate în 
suspensie şi înălţarea patului 
aluvial; 

- procese asociate cu excesul 
de umiditate şi scurgerea 

greoaie a apelor: înmlăştiniri, 
subsidenţe locale, tasări; 

- procese induse prin lucrările 
multiple de reorganizare a 
scurgerii de suprafaţă prin 
construirea reţelelor de canale 
şi modificarea nivelului de 
bază local în urma lucrărilor 

de îndiguire şi drenaj; 
 
- procese de eroziune eoliană 
(deflaţie) manifestate pe 
nisipurile dunificate lipsite de 
vegetaţie.  

 

II. TREAPTA 

PIEMONTURILOR 

MARGINLE 

1. Dealurile Silvano-

Someşene 

 Dealurile Viişoarei 
(Piemontul 

Tăşnadului/Colinele 

Toglaciului) 

- altitudine: între 200 m şi  
376 m (Dl. Văratecului); 

- declivitate: 5,1o - la 

contactul cu câmpia înaltă; 
între 5,1o şi peste 10,1o în 
aria piemontană (panta 
maximă: 21,5 o);  

- energia reliefului: 100 - 

140 m/km2 (piemonturile 
marginale) 50-100 m/km2 
(la contactul cu câmpia 
piemontană); 

- densitatea fragmentării: 
0,5 - 2,0 km/km2; 

- expoziţia versanţilor: 
predominant NE, V şi NV. 

- depozite pannoniene  
în facies detritic de 
ţărm (bancuri de nisip, 
marne, gresii, argile 
roşii, pietrişuri); 

- depozite de pietrişuri 

aflate în alternanţă cu 
strate de marne, 
nisipuri şi argile; 

- formaţiuni detritice 

(pietrişuri, nisipuri, 
argile marnoase) 
depuse sub forma unor 
vaste conuri de 
dejecţie cuaternare.  

 

- procese fluvio-torenţiale 
manifestate pe fondul umidităţii  
freatice abundente şi a 
formaţiunilor slab consolidate; 

- procese de eroziune în 
suprafaţă şi alunecări de teren 
pe deluvii  vechi, creeping, 
curgeri solifluidale; 

- procese de eroziune laterală,  
surpare locală a malurilor şi 
colmatare a luncilor. 

 

Riscul seismic 

Analiza multianuală a seismicităţii relevă faptul că în zona analizată au loc cutremure cu o 

frecvenţă neregulată, de intensitate mică şi numai cu totul excepţional de intensitate mijlocie (25 
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februarie 1989 s-a produs un seism cu magnitudinea undelor de suprafaţă - Ms = 4,5 la 20 km 

adâncime în zona Valea lui Mihai). Seismicitatea teritoriului este determinată de existenţa mai 

multor falii crustale active (fig.13), indicate şi de prezenţa zăcămintelor hidrografice termominerale 

(Tăşnad).  
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Fig. 13. Tectonica şi seismicitatea regiunii 

Cutremurele din această zonă sunt de origine tectonică (crustală) - de mică adâncime (0 ≤ h < 

70 km), care pot atinge magnitudini de până la 4,7 - 5,3 grade pe scara Richter, respectiv intensităţi 

maxime de VII grade pe scara Mercalli. Din punct de vedere al adâncimii hipocentrului, seismele 

din arealul de interes se încadrează în 3 zone de frecvenţă mai mare: 7-10 km, 20 km şi 30-35 km.  

Magnitudinea maximă a fost de 6,2 pe scara Richter, dar trebuie observat faptul că seismele 

de o astfel de amplitudine apar în zonă foarte rar, la intervale de mai multe sute de ani, iar aria lor 

de impact teritorial este destul de restrânsă. Localităţile Andrid, Căpleni, Petreşti, Pişcolţ, Sanislău 

şi Urziceni au fost afectate de mai multe cutremure, majoritatea având epicentrul pe Valea Ierului.  
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Tabelul . 2. Localităţile urbane amplasate în zone cu intensitatea seismică de minimum VII 

Sursa: Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea a V-a – „Zone de risc natural” 

 

Potenţialul şi riscurile climatice  

Condiţiile fizico-geografice relativ uniforme ale teritoriului analizat imprimă o slabă 

diferenţiere în distribuţia principalelor elemente climatice. Se remarcă totuşi, o oarecare nuanţare 

între teritoriul aferent câmpiei şi cel corespunzător regiunii colinare.  

Tipul de climă în care se încadrează teritoriul analizat este cel temperat continental moderat 

de câmpie, cu influenţe vestice şi nordice, iar pe fâşia sudică şi sud-estică se resimt influenţele 

locale ale dealurilor, de obicei mai accentuate pe gurile văilor. 

Particularitatea acestei regiuni este dată de faptul că fiind expusă advecţiei maselor de aer 

umede din vest prezintă trăsături climatice deosebite faţă de alte regiuni din estul sau sudul ţării cu 

condiţii morfometrice similare. 

Lipsa staţiilor meteorologice şi numărul foarte redus al posturilor pluviometrice permite o 

caracterizare climatică bazată pe unele generalizări teritoriale şi analiza datelor de observaţie 

preluate din arhivele staţiilor meteorologice proximale (Carei şi Satu Mare).  

 La limita superioară a atmosferei ajunge numai a doua miliarda parte din energia emisă de Soare 

în spaţiul cosmic. Faţă de valoarea medie a acesteia (2,4 x 1.018 cal/cm
3
min), radiaţia solară 

înregistrează o fluctuaţie anuală de la + 3,4% în ianuarie (la periheliu) până la - 3,5% în iulie (la 

afeliu). 

 Valorile medii ale radiaţiei solare directe înregistrate pe suprafaţa perpendiculară este de 1,11 

cal/cm
2
min. 

 Pe suprafaţă orizontală, vara în iulie, este receptată o cantitate de 0,6 cal/cm
2
min. Iarna, în 

decembrie, la ora 12
00

, suprafaţa orizontală primeşte valori mai mici de 10% din potenţialul 

înregistrat în secţiune perpendiculară. 

 Radiaţia solară difuză variază de la valori medii de 0,02 - 0,03 cal/cm
2
min, în dimineţile de la 

sfârşitul iernii, la 0,40 - 0,44 cal/cm
2
min, în amiezile zilelor de la sfârşitul primăverii şi 

începutul verii. 

 Radiaţia globală este compusă din radiaţia directă şi cea difuză. Ea înregistrează vara 1,06 

cal/cm
2
min. Iarna, 65% din acest flux este realizat prin aportul radiaţiei difuze, iar vara, prin 

aportul radiaţiei directe. Radiaţia globală este de 111,2 kcal/cm
2
 anual. Cele mai mari valori 

lunare se întâlnesc în intervalul aprilie - octombrie cu limite maxime absolute în luna iulie. 

 Radiaţia reflectată variază în funcţie de albedoul suprafeţei active, de structura fluxului radiaţiei 

globale şi de caracteristicile fizice ale straturilor inferioare ale atmosferei. Cele mai reduse 

valori (< 0,10 cal/cm
2
min) se înregistrează la sfârşitul toamnei şi începutul iernii. Datorită 

stratului de zăpadă, iarna, radiaţia reflectată creşte până la valori de 0,10-0,15 cal/cm
2
min. Vara 

creşte până la 0,17 - 0,20 cal/cm
2
min. 

 Iarna, la amiază, datorită stratului de zăpadă, se ating cele mai mari valori ale albedoului (58 - 

70%), iar vara cele mai mici (< 30%). 

 Radiaţia absorbită reprezintă cantitatea de energie solară preluată şi supusă transformării în 

energie calorică de către suprafaţa activă. Valorile ei cresc foarte rapid în prima jumătate a 

anului. Astfel, dacă în ianuarie numai 40 - 50% din energia solară este preluată de suprafaţa 

activă, în luna martie aceasta atinge 80 - 85%. 

 Radiaţia efectivă reprezintă diferenţa dintre energia cedată radiativ de suprafaţa activă a 

atmosferei şi cea emisă de atmosferă spre suprafaţa activă. În nopţile de vară valorile medii sunt 

                                                
3 conform Direcţiei Judeţeane de Statistică Satu Mare (01.07.2008) 

Unitatea administrativ-teritorială 
Nr. de locuitori

3
 

(2008) 

Intensitatea 

seismică (MSK) 
TC (sec) 

ag pentru 

IMR=100 ani 

Oraşul TĂŞNAD 9.419 VII 0,7 0,16 g 
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< 0,03 cal/cm
2
min, iar la amiaza zilelor de iarnă valorile sunt < 0,8 cal/cm

2
min, ajungând în 

aprilie la 0,16 cal/cm
2
min. 

 Bilanţul radiativ este condiţionat de caracteristicile fizice ale suprafeţei active care determină 

atât potenţialul energiei preluate, cât şi pe cel al energiei cedate atmosferei, ca şi de atmosferei. 

Cele mai pronunţate diferenţieri se produc deasupra solului neînierbat, iar cele mai, pe suprafeţe 

cu un grad mare de omogenitate coloristică şi structurală, cum sunt cele cu iarbă verde şi cele cu 

strat de zăpadă. 

 Bilanţul radiativ nocturn este negativ de-a lungul întregului an, crescând de la iarnă la iarnă 

odată cu contrastul caloric. Ziua, radiaţia absorbită este tot timpul anului mai mare decât radiaţia 

efectivă.  

 Până în iunie-iulie, bilanţul creşte astfel încât, în timpul amiezii zilelor de vară se ajunge la 

valori de 0,60 cal/cm
2
min. În nopţile cu cerul acoperit, bilanţul radiativ are un potenţial de 

numai 20% din cel al nopţilor senine, iar la amiaza zilelor cu cer acoperit variază între 40 şi 

60% faţă de cel ce se realizează în zilele senine. 

 Masele de aer de origine oceanică, de la latitudinile polare determină scăderea temperaturii, 

creşterea nebulozităţii şi căderea precipitaţiilor, mai ales sub formă de averse. Acest tip de 

circulaţie provoacă răcirile de primăvară - vară şi toamnă, iar iarna, temperaturi foarte 

coborâte şi, uneori, căderi abundente de zăpadă, însoţite de viteze foarte mari ale vântului (100-

120 km/h), care viscoleşte zăpada. 

 Centrii de acţiune atmosferică care au importanţă pentru evoluţia curentă a vremii şi clima 

teritoriului investigat sunt: 

 anticiclonul subtropical Azore - situat deasupra Oceanului Atlantic, tot timpul anului, 

înlesneşte pătrunderea de mase de aer oceanic sub forma curenţilor de nord-vest şi vest. 

Aerul devine mai umed şi mai cald iarna, iar vara umed şi rece (precipitaţii 20%). 

 depresiunea islandeză - situată în mod permanent deasupra părţii de nord a Oceanului  

Atlantic, are o influenţă mai puternică în perioada rece a anului, în corelaţie cu 

Anticiclonul Azoric, determină o circulaţie puternică a aerului dinspre sud-vest şi vest, 

provocând iarna creşterea temperaturii în zona de dealuri. 

 anticiclonul  groenlandez -  în cadrul  circulaţiei din nord determină iarna ninsori 

abundente şi viscole, îngheţuri târzii în aprilie şi mai, precum şi îngheţuri timpurii în 

septembrie şi octombrie (frecvenţa 10%). 

 depresiunile din zona Mării Mediterane - prin fenomenele pe care le determină (perioade 

de încălzire în timpul iernii, precipitaţii abundente etc.), contribuie în mare măsură la 

variabilitatea timpului. 

 masele de aer din nordul Africii - care pătrund uneori pe teritoriul studiat, menţin vremea 

frumoasă, uscată, cu desprimăvărări timpurii. 

 Expoziţia versanţilor faţă de circulaţia generală a atmosferei determină o distribuţie neuniformă 

a cantităţii de umezeală, a precipitaţiilor şi a nebulozităţii. Versanţii cu expunere estică şi nord-

vestică beneficiază de o umezeală mai mare (cu 2 - 4%), precipitaţii mai bogate (cu circa 100 

mm mai mult pentru aceeaşi altitudine), nebulozitate mai ridicată (în medie cu 0,4 - 1,0 zecimi) 

etc., comparativ cu versanţii estici şi sud-estici. 

 Gradul diferit de însorire şi umbrire determină o durată mai mare a îngheţului şi a stratului de 

zăpadă (cu circa o lună mai mult pe versanţii nordici decât pe cei sudici). Şi între versanţii estici 

şi vestici se remarcă diferenţieri, în timp ce versanţii estici se încălzesc încă din primele ore ale 

dimineţii, cei vestici rămân mai departe umbriţi, umezi, cu depuneri de rouă sau brumă, în orele 

de după-amiază, din contră, versanţii vestici primesc o cantitate mai mare de căldură. 

 Temperatura medie anuală a aerului scade cu altitudinea, gradientul termic vertical este de 0,5 

- 0,7°C/100 m, umezeala relativă medie anuală creşte cu 1,0 - 1,5/100 m, nebulozitatea totală 

medie anuală creşte cu circa 0,1 zecimi/100 m, iar cantitatea anuală de precipitaţii, cu 70-100 

mm/100 m. 
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 Vegetaţia generează particularităţi climatice în raport cu gradul de acoperire, de speciile 

caracteristice, de densitatea lor, înălţimea coronamentului arborilor, forma şi densitatea 

frunzelor, înălţimea pajiştilor şi a culturilor, stadiul de vegetaţie etc. Peste 80% din razele solare 

şi 15-20% din precipitaţii nu ajung la sol, ci sunt reţinute de frunze. Aceasta are ca efect 

creşterea temperaturii şi scăderea umezelii relative a aerului la acest nivel. 

 Suprafeţele forestiere prezintă cele mai pronunţate particularităţi topoclimatice:  

 regim termic moderat, cu izoterme şi inversiuni de temperatură; 

 umezeală mare a aerului şi a solului; 

 strat de zăpadă uniform; 

 predominarea calmului în interior; 

 circulaţia locală de tip briză la periferie. 

Temperatura aerului 

 Temperatura medie anuală prezintă valori cuprinse între 9,0°C în sectorul sudic al regiunii 

(Dealurile Viişoarei) şi 10,0°C pe treptele de relief joase înscrise subunităţilor Câmpiei 

Crişurilor şi Câmpiei Someşului (la staţia Carei temperatura medie anuală este de 9,5-10°C). 

 În intervalul decembrie - februarie valorile medii ale temperaturii sunt negative, în luna 

ianuarie înregistrându-se -3,0°C.  

 Primăvara, sub acţiunea circulaţiei vestice şi a influenţei Anticiclonului Azoric are loc o 

încălzire mai puternică, astfel că media temperaturii lunii aprilie este cu 6,0°C mai mare decât 

precedenta. 

 Maxima termică anuală se produce în luna iulie. Gradienţii verticali ai temperaturii sunt destul 

de mari astfel că pe teritoriul investigat se găsesc izotermele de 20,0°C, 18,0°C şi 16,0°C. 

Versanţii însoriţi generează convecţii termice şi răciri adiabatice. Temperatura medie a lunii 

iulie, înregistrată pe teritoriul Câmpiei Someşului, este de 21°C. La Carei temperatura medie a 

lunii iulie atinge 20,1°C (fig. 14). 
 

Tabelul. 3.  Temperatura aerului (
o
C). Staţia Carei (2004)  

 

Valori medii lunare 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media anuală 

T
o
C - 2,4 - 0,8 4,6 10,4 15,7 18,6 20,1 19,5 15,6 10,2 4,7 0,5 9,7 
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Fig. 14. Variaţia temperaturii medii lunare (T°C). Staţia Carei (2004) 

 Intensificarea circulaţiei maselor de aer umede din vest face ca diferenţa medie de temperatură a 

lunilor celor mai calde (iulie-august) să fie nesemnificativă. 

 Amplitudinea termică anuală este de 23,0°C. Temperaturile medii zilnice prezintă schimbări cu 

caracter variabil determinate de alternarea şi înlocuirea, uneori bruscă, a maselor de aer cu 

proprietăţi hidrotermice diferite. 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

 Pe parcursul anului temperaturile medii maxime zilnice au valori pozitive. Primăvara 

temperaturile cresc mai accentuat de la o lună la alta şi moderat în prima parte a verii.  

 Mediile lunare ale minimelor zilnice sunt negative din decembrie până în aprilie, în luna 

ianuarie fiind înregistrate cele mai scăzute valori medii: - 6,0°C (în regiunea colinară) şi -3,2°C 

(în Câmpia Şilindru-Carei). 

 Temperatura maximă absolută a fost atinsă la staţia Carei la 10 august 1952, aceasta fiind de 

39,5°C, iar temperatura minimă absolută, înregistrată tot aici, a fost de -30,6°C, în ianuarie 

1929.  

 Numărul zilelor de îngheţ cu temperaturi sub 0°C include perioada 11 octombrie - 21 martie şi 

prezintă importanţă pentru practica agricolă, îngheţurile frânează dezvoltarea plantelor şi 

încheierea prematură a ciclului de vegetaţie. Cel mai mare număr al zilelor cu îngheţ (50-60 de 

zile) se înregistrează în luna ianuarie, iar cel minim în mai - septembrie. 

 Numărul zilelor cu temperaturi maxime mai mari decât 30,0°C este mai redus. Zilele tropicale 

sunt cauzate mai ales de invaziile aerului tropical - continental din est şi sud-est, frecvenţa 

maximă înregistrându-se în luna iulie datorită regimului anticiclonic din sud-estul continentului 

şi duratei mai mari de strălucire a Soarelui. 

 Importante sunt şi pragurile de 5°C, temperatură la care plantele îşi încep ciclul vegetativ, şi 

10°C, temperatură importantă pentru plantele de cultură termofile. 

 A doua decadă a lunii martie marchează începutul zilelor cu temperaturi de peste 5,0°C şi ţine 

până în 11 noiembrie când temperaturile scad sub acest prag. 

 În Câmpia Şilindru – Carei, Culoarului Ierului şi în lungul văilor din Dealurile Viişoarei (Valea 

Blideriţa, Valea Rogoşi, Valea Orbăului, Valea Mare, Valea Cehalului, Valea Hutei, Valea 

Neagră, Valea Timişului, Valea Chegei, Sărvăzel, Ciripicea, şi Checheţ) apar frecvente 

inversiuni termice. 

 

Temperatura solului 

 Caracteristicile fizico-chimice şi granulometrice ale acestuia, cantitatea de aer şi de apă din sol, 

culoarea, natura învelişului vegetal, faza de vegetaţie, prezenţa stratului de zăpadă, gradul de 

umezire, altitudinea terenului, orientarea şi pantele versanţilor, formele şi microformele de 

relief, activitatea gospodărească a omului etc. determină anumite particularităţi ale climei 

solului şi aerului din imediata sa vecinătate, particularităţi care se reflectă şi în regimul termic al 

acestuia.  

 Un rol deosebit îl are energia primită de la soare şi schimbările reciproce de căldură cu 

atmosfera şi orizonturile inferioare ale solului. 

 Regimul termic al solului în prima decadă a lunii aprilie are o evoluţie lentă. Aceeaşi evoluţie 

se remarcă şi în lunile de toamnă, cu diferenţe mai pregnante (1 - 2°C) între valorile temperaturii 

stratului arabil şi cel din aer.  

 

Umiditatea aerului 

 Cantitatea de vapori de apă din atmosferă este influenţată atât de particularităţile fizice ale 

maselor de aer în mişcare, cât şi de caracteristicile locale ale suprafeţei active. 

 Bazinele acvatice şi formaţiunile vegetale, îndeosebi pădurea, constituie surse permanente de 

evaporaţie şi evapotranspiraţie, fapt ce determină creşterea gradului de umezeală a aerului. 

 În luna ianuarie, valorile medii ale umezelii relative se menţin la peste 85%, datorită valorilor 

celor mai mici ale temperaturi aerului (fig.15). 

 În luna iulie, umezeala relativă a aerului prezintă valori reduse (70%).  

 Maximul principal al umezelii relative a aerului se produce în luna decembrie (86 - 90%). 

 Evoluţia diurnă a umezelii relative evidenţiază un maxim în timpul nopţii şi spre dimineaţă, iar 

un minim la amiază. 
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Tabelul . 4.  Umezeala relativă a aerului (%). Staţia meteorologică Satu Mare (2003) 

Valori medii lunare (%) 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media anuală 

Valoare 87,1 85,4 78,0 71,1 72,5 72,3 71,1 75,7 76,4 79,2 84,3 88,5 78,4 
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Fig. 15.  Variaţia umezelii relative a aerului (%). Staţia meteorologică Satu Mare (2003) 

Nebulozitatea 
 Direct dependentă de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei, ca şi de cele ale 

suprafeţei active (îndeosebi relieful), nebulozitatea influenţează la rândul ei regimul tuturor 

elementelor climatice. 

 În perimetrul analizat, unde convecţia termică este mai intensă, producerea norilor cumuliformi 

în orele de amiază, îndeosebi în perioada caldă a anului, determină valori mai ridicate ale 

nebulozităţii (5,0 – 5,5 zecimi). 

 Media anuală depăşeşte 5,5 zecimi, valorile ridicate înregistrându-se iarna, în luna decembrie, 

respectiv 7 zecimi.  

 Minimul de nebulozitate se produce în intervalul august – septembrie (3,0 – 3,4 zecimi). 

Numărul mediu anual al zilelor cu cer senin este de100 - 110 zile/an, iar numărul mediu anual 

al zilelor cu cer acoperit este sub 100 zile. 

 

Precipitaţiile atmosferice 

 Reprezintă cele mai importante elemente climatice, deoarece evoluţia lor influenţează circulaţia 

locală şi generală a apei în natură, ca şi creşterea vegetaţiei şi acumularea rezervelor de apă în 

stratele acvifere. 

 Înregistrează, ca şi nebulozitatea, creşteri  treptate de la V la E, ca urmare a creşterii altitudinii 

reliefului expus advecţiilor de aer umed  din sector vestic. 

Cantităţile medii anuale de precipitaţii (fig.16) prezintă unele diferenţieri locale, condiţionate 

atât de dinamica maselor de aer, cât şi de particularităţile suprafeţei active, fiind cuprinse între 

500 - 600 mm/an în zona de câmpie (486,8 mm - la Berveni, 584,2 mm - la Carei) şi 650 - 800 

mm/an în zona dealurilor piemontane.  
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Fig. 16. Precipitaţiile medii anuale (mm/an) în intervalul 1990 - 2004 
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 Cantităţii anuale de precipitaţii înregistrează şi frecvente variaţii neperiodice, în funcţie de 

specificitatea circulaţiei generale a atmosferei.  

 În anii cu predominarea activităţii ciclonice şi frontale a avut loc dublarea cantităţii 

precipitaţiilor (969,7 mm în 1897, faţă de media multianuală de 569,0 mm calculată la Tăşnad).  
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Fig. 17.  Valorile maxime lunare ale precipitaţiilor în intervalul 1990-2004  

 

 Printre perioadele excedentare pluviometric se remarcă intervalele 1914-1916, 1969-1970 şi 

1974-1976, în ultimele două excesul de umiditate provocând mari inundaţii. 

 Cele mai reduse precipitaţii (< 400 mm) s-au înregistrat în anii cu o circulaţie predominant 

anticiclonică (advecţii ale aerului tropical sau continental), când valorile cantităţilor anuale au 

fost mai mici cu 40% faţă de media multianuală (358,2 mm în 1904 la Tăşnad). Printre 

perioadele deficitare în care precipitaţiile au fost sub media multianuală în mai mulţi ani 

consecutiv se remarcă intervalele 1932-1935 şi 1945-1950. 

 Precipitaţiile scăzute (intervalul septembrie – octombrie) oscilează în medie între 80-90 mm, în 

unii ani valorile depăşind 100 mm. 
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 Cantitatea de precipitaţii din perioada rece a anului (noiembrie - martie) se situează între 200 - 

250 mm şi contribuie la refacerea rezervelor de apă ale solului. Deficitul de umiditate în 

perioada rece a anului se întâlneşte mai rar.  

 Precipitaţiile din luna aprilie sunt cuprinse între 40 - 60  mm, cu oscilaţii de la un an la altul. 

Din cantitatea anuală de precipitaţii aproape jumătate (45,6%) cade la sfârşitul primăverii şi 

vara.  

 Perioada cu precipitaţii maxime este în mai - iunie (25%), ceea ce este foarte important din 

punct de vedere al valorificării optime a potenţialului agricol al regiunii (fig.18). 
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Fig. 18. Valorile medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice (2003)  

Regimul eolian 

Frecvenţele medii anuale înregistrate la Satu Mare (fig.19) pun în evidenţă predominarea 

vânturilor din SE (11,0%) şi SV (10,0%), urmate de cele din N (7,1%) şi NV (7,0%). Frecvenţa 

medie anuală a calmului este foarte mare la nivelul unităţilor de câmpie (46,2%). Vitezele medii 

anuale pe cele opt direcţii cardinale şi inter-cardinale oscilează între 2,6 şi 3,5 m/s. 

Vântul constituie un alt element climatic important al cărui cunoaştere oferă posibilitatea 

utilizării potenţialului său energetic. În cursul anului cele mai mari viteze se produc în intervalul 

martie - aprilie, iar cele mai mici vara, în iulie.  

Numărul anual al zilelor în care vântul poate depăşi 11 m/s este cuprins între 40 şi 60. 

Posibilităţile de utilizare a energiei eoliene sunt bune având în vedere faptul că frecvenţa anuală cu 

viteza > 3m/s se menţine între 2.001 - 4.000 ore. Având în vedere vitezele active ale vântului (> 

3m/s) capabile să pună în mişcare un agregat, se poate aprecia că vântul poate asigura funcţionarea 

acestuia între 23 % şi 46 % din zilele anului. Frecvenţele cele mai mari ale vitezelor ce prezintă 

importanţă energetică se produc în orele din zi (10 
00

-19 
00

), iar cele mai mici în orele de noapte şi 

dimineaţa (22 
00

-05 
00

). 
Tabelul . 6.  Frecvenţa vânturilor pe direcţii la Satu Mare (%) 

Direcţia/ 

anotimpul 

 

N 

 

 

NE 

 

 

E 

 

 

SE 

 

 

S 

 

 

SV 

 

 

V 

 

 

NV 

 

 

Calm 

 

Iarna 18,9 6,4 18,4 33,6 17,0 26,8 11,2 11,1 156,6 

Primăvara 31,1 12,6 16,9 33,2 24,0 35,7 14,9 26,3 105,3 

Vara 24,2 7,0 7,8 24,0 15,3 31,4 20,5 28,2 140,6 

Toamna 15,2 6,6 11,1 36,3 16,1 26,7 11,1 16,0 159,9 

Multianuală 89,4 32,6 54,2 127,1 72,4 120,6 57,7 81,6 562,4 
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Fig. 19.  Frecvenţa medie a vântului la Staţia meteorologică Satu Mare, 2003 

 

Riscurile climatice 

Climatul temperat - continental moderat, cu nuanţă topoclimatică de câmpie şi dealuri 

joase, specific regiunii investigate, este caracterizat prin advecţii frecvente ale aerului temperat - 

maritim de origine polară. Acestea determină maximul de precipitaţii în perioada mai - iunie. În 

sezonul rece al anului, predominante sunt advecţiile de aer rece din nord - vest, însoţite de valori 

negative ale temperaturii aerului. 

Intensitatea proceselor de modelare creşte odată cu cantitatea de precipitaţii căzute. Prin 

asocierea acestora cu vântul se pot produce intensificări ale proceselor erozivo-denudaţionale, cu 

impact negativ asupra culturilor agricole.  

Indicele pluvio - eolian prezintă valori mai mari la nivelul ariilor joase de câmpie (Câmpia 

Ecedea - IPE = 10) şi uşor mai reduse în sectorul dealurilor piemontane (Dealurile Viişoarei - IPE 

= 9). 

Caracterul torenţial al precipitaţiilor nu cunoaşte valori ridicate, comparativ cu alte regiuni 

ale ţării, ducând la o modelare actuală moderată a reliefului.  

Predominarea influenţelor oceanice în climatul acestei regiuni, reduce coeficientul de risc al 

fenomenelor de secetă şi uscăciune, astfel încât, hazardele generate de excedentul de precipitaţii 

sunt mult mai intense decât cele generate de deficitul pluviometric.  

Grindina - poate să apară din martie până în octombrie şi să genereze calamităţi naturale de mari 

proporţii.  

 Impactul negativ este redus atunci când dimensiunea şi densitatea boabelor este mică, durata 

mai redusă şi faza de vegetaţie mai înaintată. 

 În general, durata ploilor cu grindină este redusă, pe parcursul unui an însumând 0,3 - 0,5 

ore. 

 Cele mai frecvente furtuni cu grindină sunt cele care au greloane cu diametrul mediu < 10 

mm, dar izolat, au fost înregistrate şi depăşiri ale acestor dimensiuni (căderile de grindină 

din data de 22 iunie 2009). 

 Distribuţia medie lunară a zilelor cu grindină indică faptul că intervalul cu risc maxim de 

apariţie este mai - iunie (tabelul nr.7), cu o frecvenţă medie de 3 - 4 zile/lună (fig.20).  

 Calculul gradului de asigurare arată că pe teritoriul analizat, grindina nu se produce în 

fiecare an, asigurarea de 100% dând valori de 0 zile. 
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Tabelul. 7.  Numărul mediu lunar şi anual de zile cu grindină 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Media 

anuală 

Valoare - - 0,1 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 - - 2,2 
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Fig. 20.  Numărul mediu lunar de zile cu grindină 

 Teritoriile cele mai vulnerabile sunt cele cultivate, axate îndeosebi pe culturi de 

leguminoase sau plantaţii pomi-viticole. 

 Vulnerabilitate redusă prezintă doar arealele ocupate cu păduri, păşuni, fâneţe, precum şi 

terenurile neproductive afectate de exces de umiditate. 

Seceta - apare datorită lipsei precipitaţiilor, cel puţin 14 zile consecutive în intervalul rece şi cel 

puţin 10 zile consecutive în aprilie - septembrie, sau dacă s-au produs acestea nu depăşesc 0,1 mm.  

 Frecvenţa cea mai mare se înregistrează în anii deficitari pluviometric, în intervalul iulie – 

septembrie.  

 Absenţa precipitaţiilor este determinată de predominarea timpului anticiclonic.  

 De-a lungul timpului se remarcă gruparea anilor deficitari pluviometric, ceea ce face ca 

seceta să devină mai intensă şi consecinţele mai grave. 

 În medie, în cursul unui an, se produc 4 perioade de secetă cu o durată medie de 15 zile, 

adică aproximativ 2 luni de secetă pe an (16,5 - 17,0% din totalul zilelor anului).  

 Secetele de scurtă durată (ISP-3 luni) sunt cele care predomină ca frecvenţă în câmpiile 

Ecedea, Crasnei, Pirului şi Săcăşeni, precum şi în regiunea colinară piemontană (Dealurile 

Viişoarei). 

 Secetele de durată medie (ISP-6 luni) sunt cele mai reduse ca pondere, dar cele mai severe 

şi mai lungi, fiind semnalate în Culoarul Ierului, Câmpia Voivozi-Urziceni şi Câmpia 

Şilindru-Carei. 

Îngheţul şi dezgheţul timpuriu - cauzele producerii acestor fenomene sunt determinate de 

advecţiile de aer rece din vest sau din nord-vest, precum şi expoziţia favorabilă a versanţilor faţă de 

masele de aer. 

 În zonele joase de câmpie, primul îngheţ se produce în intervalul 11-21 noiembrie, iar 

ultimul îngheţ se înregistrează în a doua decadă a lunii aprilie. Pentru teritoriul înscris 

dealurilor piemontane zilele cu îngheţ (temperatura minimă < 0,0
o
C) se produc din 

septembrie până în aprilie (uneori chiar mai).   

 Apariţia îngheţului în afara sezonului afectează culturile în primele faze de dezvoltare sau 

spre sfârşitul acestora, limitând perioada de vegetaţie.  

 Dezgheţul timpuriu sporeşte cantităţile de apă în procesul scurgerii, şi asociate cu 

precipitaţiile pot provoca riscuri hidrice şi geomorfice. 

 Durata medie a zilelor cu îngheţ este de 50 - 60 zile/an, la nivelul câmpiilor şi 80 - 90 

zile/an, în regiunea deluroasă.    
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 Intervalul de risc este cuprins între data medie şi extremă de producere a îngheţului. 

 Vulnerabilitatea regiunii la fenomenele de îngheţ şi brumă este în scădere, datorită tendinţei 

de creştere a temperaturilor în anotimpul rece. 

Chiciura - însumează un număr mediu anual de 12 zile având o frecvenţă mai mare în lunile 

ianuarie şi decembrie. 

 Intervalul favorabil depunerilor de chiciură este 1 octombrie - 1 mai.  

 Cele mai timpurii depuneri de chiciură, dar şi cele mai târzii au loc pe văile din zona 

colinară (Dealurile Viişoarei).  

 În anumite condiţii chiciura poate induce stări locale de risc datorită depunerilor de gheaţă 

pe conductorii aerieni. 

Stratul de zăpadă - devine risc atunci când grosimea este excepţional de mare, dacă se formează în 

extrasezon sau dacă topirea stratului de zăpadă se produce brusc şi în sol există suficiente rezerve de 

apă.  

 Interacţiunea dintre masele de aer arctic sau rece polar cu cel cald tropical poate genera 

zăpezi abundente. 

 Lipsa stratului de zăpadă determină îngheţuri puternice şi degradarea culturilor însămânţate 

toamna.  

 Intervalul cu risc se produce toamna (20.XI. - 10.XII) şi primăvara (15.III - 0l.IV). 

 Numărul mediu de zile cu ninsoare este cuprins între menţine între 25 şi 32 zile. Stratul de 

zăpadă este discontinuu, atât în timp, cât şi în teritoriu, iar durata medie este de cca. 45 zile. 

 Grosimea stratului de zăpadă este de 5 - 10 cm, dar uneori poate depăşi 80 cm, însă destul 

de rar.  
 

Tabelul . 8.  Numărul mediu al zilelor cu ninsoare 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Media 

anuală 

Valori 10,1 6,9 3,6 1,4 - - - - - - 2,5 4,8 29,3 

 

Viscolul - este foarte rar în regiunea analizată, fiind generat de contrastul termic deosebit de mare 

(20 - 25°C) dintre masa de aer rece de la sol şi cea caldă tropicală din altitudine. 

Vijelia. Teritoriile cele mai vulnerabile la acest fenomen sunt Câmpia joasă a Someşului şi partea 

estică a Câmpiei Crişurilor (cu extindere pentru toate arealele cultivate sau locuite, unde pagubele 

produse de vijelie pot fi mari). 

 La baza versanţilor situaţi perpendicular pe direcţia liniilor de gren, în ariile de contact 

dintre câmpie şi dealurile piemontane se remarcă intensificarea vijeliilor. 

 Numărul mediu de zile cu vijelie pe an este cuprins între 0,2 - 4,1 (maxim 2-13 zile). 

 Intervalul cu risc maxim de apariţie a vijeliilor este mai – iulie, iar luna de risc maxim este 

iulie.   
 

Tabelul  9.  Pragurile critice ale fenomenelor meteorologice periculoase 

 

 

Ploi 

 

 când cantităţile de precipitaţii lichide depăşesc 15 l/m
2
, în 3 ore sau mai puţin; 

 când se înregistrează cantităţi mai mari de 25 l/m
2
, în 6 ore sau mai puţin; 

 ploi abundente (ruperi de nori) care totalizează cel puţin 25 l/m
2
 într-o oră şi produc 

creşteri bruşte de niveluri în pâraie şi văi. 

Zăpezi 
 când grosimea stratului de zăpadă atinge sau depăşeşte 30 cm, 50 cm, 100 cm, etc; 

 când stratul de zăpadă creşte cu 50 cm sau mai mult în 24 de ore. 

 

Viscol 

 

 când ninsorile abundente sunt însoţite de rafale de vânt cu viteză de 10 m/s (36 km/h) 
care produce troienirea zăpezilor; 

 când viteza la rafală este  ≥ 12 m/s (43 km/h) troienind zăpada proaspăt căzută. 

Furtuna  când se produce vânt puternic cu viteză ce depăşeşte 15 m/s (54 km/h) cu schimbare 
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(vijelie) 

 

bruscă a direcţiei şi formare de vârtejuri care antrenează în aer praf sau obiecte uşoare; 
 când vântul provoacă ruperi de copaci, avarii la acoperişuri şi construcţii (viteze ≥ 15 

m/s). 

Chiciura, 

polei 

 

 când se produc depuneri abundente de gheaţă pe conductorii aerieni, determinând 

avarierea acestora prin greutatea gheţii sau prin asocierea cu vânt puternic precum şi 
depuneri de gheaţă pe sol (polei) care periclitează circulaţia pe drumurile publice. 

 

Bruma 
 când apare bruma toamna înainte de 15 octombrie şi primăvara după 20 martie.  

Grindina 

 când se produce în plin sezon de vegetaţie, surprinzând pomii fructiferi în faza de 
înflorire, viţa-de-vie în faza de formare a bobului, culturile înspicate etc;  

 când dimensiunile boabelor de grindină (greloanelor) depăşesc 10 mm diametru;  

 când dimensiunile sunt mici (< 10 mm), dar durata este mai mare (10 - 15 minute); 

Îngheţ târziu 
sau timpuriu 

 ori de câte ori se constată îngheţ la suprafaţa solului, primăvara după 20 martie şi 
toamna înainte de 15 octombrie. 

Seceta 
 lipsa precipitaţiilor cel puţin 14 zile consecutive în intervalul rece şi cel puţin 10 zile 

consecutive în aprilie - septembrie, sau dacă s-au produs acestea nu depăşesc 0,1 mm. 

 

Potenţialul resurselor hidrice 

Resursele de apă din spaţiul investigat sunt constituite din reţeaua hidrografică (permanentă 

şi temporară) la care se adaugă izvoarele şi apele subterane (de suprafaţă şi de adâncime), lacurile 

artificiale şi naturale, heleştee şi iazuri. 

 

Reţeaua de râuri 
Prin poziţia geografică şi caracteristicile hidrologice, reţeaua hidrografică a regiunii 

analizate face parte din grupa de vest, aparţinând sistemului hidrografic al Crasnei (afluent de 

ordinul I al Tisei) şi Ierului sau Eriului (afluent al Barcăului), fiind formată dintr-o serie de pârâuri 

cu lungimi şi suprafeţe reduse, care nu asigură, alături de condiţiile climatice, caracterul permanent 

al scurgerii. 

Principalii colectori ai apelor de suprafaţă din arealul studiat sunt: Checheţ, Santău, Sărvăzel 

şi Pir (pe stânga Ierului); Sânmiclăuş, Pârâul Morii, Zimoiaş, Ierul Rece şi Rât (pe dreapta Ierului); 

Valea Neagră şi Horea (pe stânga Crasnei). Dintre aceste pârâuri caracterul permanent al scurgerii 

se menţine în cursul mijlociu şi inferior al Checheţului, Santăului, Valea Neagră şi Horea, ceilalţi 

colectori având caracter semipermanent al scurgerii.  

Teritoriul luat în studiu este deficitar sub aspectul resurselor oferite de apele curgătoare, 

datorită cantităţilor relativ reduse de precipitaţii, care constituie principala sursă de alimentare a 

pârâurilor, şi evapotranspiraţiei ridicate. Faptul este confirmat de valorile reduse ale scurgerii medii 

specifice, care se menţin între l şi 2 l/s.km
2
. 

Regimul hidric se caracterizează prin ape mari de scurtă durată, cu creşteri de debite mai 

ales la sfârşitul iernii şi începutul primăverii (datorită topirii stratului de zăpadă, asociat cu căderi de 

precipitaţii), dar şi în timpul viiturilor de vară (determinate de căderi de precipitaţii bogate într-un 

timp relativ scurt). 

Frecvenţa cea mai mare o au debitele maxime provenite din ploi, iar cele provenite din 

topirea zăpezilor sunt specifice râurilor mici, când scurgerea maximă se poate produce iarna în urma 

unor încălziri bruşte ale aerului.  

Râul Crasna se încadrează regimului hidrologic de tip pericarpatic vestic cu alimentare din 

surse subterane, din ploi şi topirea zăpezilor, având un caracter pluvio-nival (în sectorul inferior).  

Creşterile de debit lichid şi solid favorizează procesele de modelare, atât pe suprafeţele 

înclinate, unde precipitaţiile stimulează procesele morfodinamice, cât şi în cadrul albiilor Crasnei şi 

a afluenţilor săi, unde debitele ridicate sunt în măsură să amplifice eroziunea liniară şi laterală. În 

sezonul cald, cu toate că numărul zilelor cu precipitaţii scade, concentrarea cantităţii de precipitaţii 
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căzute în unitate de timp mai redusă, dar amplificată ca intensitate, favorizează modelarea repetată a 

albiilor râurilor din bazinul Crasnei. 

În perioada 1970-2001, pe râul Crasna s-au înregistrat atât viituri cât şi inundaţii, cu impact 

mai mare asupra componentelor din spaţiul analizat fiind cele produse în perioadele 8-13.06.1970, 

22-23.07.1974 şi 3-4.10.1998. Se poate afirma că în cadrul bazinului Crasnei, viiturile mari se 

produc datorită ploilor din intervalul aprilie-noiembrie, fiind fenomene de risc hidrologic cu mare 

impact asupra modelării albiilor şi luncilor din bazinul morfohidrografic studiat. 

Debitul mediu multianual al râului Crasna, în secţiunea de frontieră, este de 5,6 m
3
/s, 

aportul cel mai important fiind al afluentului Valea Neagră, care colectează şi pârâurile Scărişoara şi 

Berea, ce drenează partea de nord a Câmpiei Voivozi-Urziceni. Variaţia debitelor medii anuale 

indică pentru anii ploioşi valori de 2,5 ori mai mari, iar pentru anii secetoşi de ordinul a 0,3 din 

debitul multianual. 

Panta râului Crasna în sectorul inferior este scăzută (1,0‰), astfel încât, pe teritoriul 

localităţilor Căpleni, Cămin şi Berveni, scurgerea se realizează cu viteze foarte mici.  

Respectarea convenţiei de graniţă, dar şi raţiunile de ordin tehnico-economic, au impus o 

schemă complexă de amenajare pentru combaterea inundaţiilor în sectorul inferior al bazinului 

hidrografic Crasna  (sectorul VI Moftin - frontiera R. Ungară).  

În zona Căpleni – Lucăceni, care era zonă deschisă, neapărată, pe malul stâng al râului 

Crasna s-au executat două diguri longitudinale care s-au racordat cu digurile existente din amonte şi 

aval. Astfel s-au realizat diguri continui pe întreg sectorul Căpleni - frontiera cu Ungaria, capabile 

să transporte apele de viitură cu asigurarea de 1,0 % atenuate prin polderul Moftin (400 m
3
/s în zona 

Moftin şi 415 m
3
/s la frontieră). 

Lucrările de apărare pe acest sector sunt dimensionate la clasa IV-a de importanţă cu 

asigurarea de calcul Q5% = 280 m
3
/s şi de verificare Q1% = 415 m

3
/s în regim amenajat. 

Satele Urziceni şi Urziceni Pădure nu au în apropiere cursuri de apă permanente. Canalul 

Valea Neagră şi Pârâul Horea ce drenează zona Urziceni, aparţin de bazinul hidrografic al râului 

Crasna şi se află la nord de localitate.  

Reţeaua hidrografică permanentă din bazinul Crasnei este dispusă asimetric şi a suferit o 

serie de modificări ca urmare a intervenţiei antropice. 

Debitul mediu multianual al râului Ier în secţiunea Andrid este de 1,75 m
3
/s (55,2 

mil.m
3
/an), aportul principalului afluent Santău fiind de 0,288 m

3
/s (9,06 mil.m

3
/an) - fig. 21 -23. 
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Fig. 21.  Distribuţia debitelor maxime anuale pe râul Ier (1990-2004) 
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Staţia hidrometrică Andrid (H= 165m; F= 673 km2)
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Fig.  22.  Distribuţia debitelor medii anuale pe râul Ier (1990-2004) 
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Fig. 23.  Distribuţia debitelor minime anuale pe râul Ier (1990-2004) 

 

Debitul minim a fost de 0,02 m
3
/s, iar debitul maxim s-a înregistrat în anul 1970, când a atins 

valoarea de 64,7 m
3
/s.  

Valea Ierului se desfăşoară pe o lungime de 31,9 km în spaţiul investigat, cu o altitudine 

cuprinsă între 200 – 110 m şi o pantă medie de 1,0‰. 

Afluenţii principali ai Văii Ierului sunt Checheţ, Sânmiclăuş, Santău, Sărvăzel, Pârâul Morii 

şi Zimoiaş.  

Checheţul (L=33 km, F=151 km
2
), denumire păstrată în aval de Săcăşeni, drenează prin 

intermediul Timişului (cu văile Huta şi Bercului) şi Ciripicea (cu Valea Micăului) partea estică şi 

sud - estică a teritoriului analizat. Caracterul torenţial al scurgerii afluenţilor se manifestă prin 

frecvenţa inundaţiilor, fapt pentru care s-au amenajat pe cursul unor afluenţi lacuri nepermanente cu 

rol de atenuare a viiturilor. 

Santăul (L=35 km, F=169 km
2
) are un bazin hidrografic mai extins şi colectează apele din 

partea central - sudică a arealului studiat, prin intermediul mai multor pâraie: Orbău, Valea Neagră, 

Cean şi Săuca (cu Valea Becheni), majoritatea cu suprafeţe bazinale mici cuprinse între 11 şi 16 

km
2
.  

Sărvăzelul (L=12 km, F=16 km
2
) şi Pirul (L=6 km, F=15 km

2
) drenează partea sud-vestică a 

arealului, prezentând caracter semipermanent al scurgerii. 

Versanţii de pe dreapta Văii Ierului sunt drenaţi de mai multe pârâuri cu lungimi cuprinse 

între 10 – 18 km şi suprafeţe bazinale reduse (17-25 km
2
): Sânmiclăuş, Pârâul Morii, Zimoiaş, Ierul 

Rece şi Rât. Talvegurile de drenaj ale acestora, prezintă puternice ramificaţii şi meandrări, iar în 
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apropiere de confluenţa cu râul colector (Ier), datorită pantei de curgere scăzute, apar despletiri ale 

albiilor. 

Debitul pârâurilor colectoare este redus, fiind de ordinul câtorva sute de l/s la vărsare. Din 

acest motiv caracteristicile scurgerii apei şi calitatea acestora nu sunt monitorizate prin observaţii 

permanente în staţii hidrometrice. Panta medie a acestora este cuprinsă între 1,8 – 2,0‰.  

Regimul de scurgere din bazinul de recepţie şi de pe Valea Ierului este influenţat de 

schimbările survenite în timp, care sunt determinate de următorii factori: capacitatea scăzută de 

retenţie a apei în bazinul superior şi forţa redusă de transport din albia îndiguită. 

Formarea viiturilor pe Valea Ierului are loc în perioadele: martie - aprilie, odată cu topirea 

zăpezii, aprilie - mai, noiembrie - decembrie când precipitaţiile cad în cantităţi mari. 

Cele mai mari pagube au fost produse în special de apele interne provenite din ploi sau topirea 

zăpezilor care au dus la inundarea unor gospodarii şi a unor suprafeţe destul de mari de terenuri 

agricole. 

Inundaţiile se produc de obicei datorită revărsării cursurilor apelor interne sau ca efect al 

excedentului hidric produs de ploile de lungă durată. 

Canalele de desecare reprezintă ele însele structuri care pot fi utilizate pentru reţinerea apei 

în exces. Din păcate, slaba lor întreţinere s-a făcut remarcată pe durata inundaţiilor din 2005, când, 

datorită degradării accentuate aceste canale nu au putut fi folosite la capacitatea lor maximă pentru 

preluarea excesului de apă. 

Lipsa întreţinerii corespunzătoare a canalelor de desecare de toate ordinele precum şi a 

structurilor de control a apei care le deservesc poate deveni o cauză majoră a producerii de 

inundaţii cu efecte din cele mai dezastruoase. 

Pentru sectorul dealurilor piemontane, unde panta se păstrează, dar rata infiltraţiei este mai 

mare, răspunsul bazinului mijlociu la viitură se diminuează, cu menţiunea că şi aici pot interveni 

aceleaşi variabile ce pot determina creşteri de nivel, care la rândul lor duc la modificări ale 

aspectului albiei minore într-un interval de timp relativ scurt.  

Debitele mari din timpul primăverii măresc considerabil puterea de eroziune în adâncime şi 

laterală a pârâurilor Săcăşeni, Ciripicea, Orbău, Vizeri (Blideriţa), Valea Neagră, Săuca şi Sărvăzel 

subminând versanţii văilor şi determinând apariţia proceselor de alunecare. 

Conform datelor furnizate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, în 

regiunea studiată există următoarele obiective aflate în zone de risc la inundaţii: 
 5048 case, aparţinând localităţilor: Căpleni (2102), Cămin (390), Berveni (1064), 

Cehal (14), Tăşnad (71), Santău (56), Căuaş (1194), Andrid (30), Tiream (62), 

Săcăşeni (65); 
 41 obiective social - culturale: Căpleni (19), Cămin (3), Berveni (8), Căuaş (10), 

Tiream (1); 
 24 poduri şi podeţe: Căpleni (2), Berveni (2), Cehal (1), Tăşnad (6), Santău (4), 

Căuaş (3), Tiream (6); 
 45,5 km drumuri judeţene şi comunale: Căpleni (18 km), Cămin (5 km), Berveni 

(15 km), Tăşnad (2 km), Santău (1,5 km), Căuaş (2 km), Tiream (2 km); 
 85,7 km linii electrice şi telefonice: Căpleni (18 km), Cămin (6,7 km), Berveni (28 

km), Tăşnad (12 km), Căuaş (15 km), Tiream (6 km); 
 27370 ha terenuri agricole: Căpleni (4290 ha), Cămin (127 ha), Berveni (3798 ha), 

Urziceni (500 ha), Foieni (720 ha), Sanislău (120 ha), Ciumeşti (80 ha), Cehal (514 

ha), Tăşnad (1074 ha), Santău (1800 ha), Căuaş (7033 ha), Andrid (3200 ha), Pir 

(483 ha), Tiream (2036 ha), Săcăşeni (825 ha), Pişcolţ (670 ha), Petreşti (100 ha); 
 123,06 km diguri: Căpleni (21,08 km), Berveni (12 km), Santău (15,9 km), Căuaş 

(43,11 km), Andrid (10,92 km), Pir (6,5 km), Tiream (13,55 km); 
 4,42 km reţele alimentare cu apă: Cămin; 
 7,9 km reţele alimentare cu gaz: Cămin; 
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 2112 ha alte terenuri: Căpleni (610 ha), Cămin (29 ha), Berveni (165 ha), Cehal (15 

ha), Tăşnad (300 ha), Santău (250 ha), Căuaş (325 ha), Andrid (40 ha), Pir (203 ha), 

Tiream (100 ha), Săcăşeni (75 ha). 

Principalele lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sunt reprezentate prin diguri de 

pământ înierbate (Hm= 2,5 m; Lcor.= 3,0 m), construite în lungul văilor cu vulnerabilitate mare la 

procesele cauzatoare de risc hidric: Crasnei (37,58 km), Poştei (1,6 km), Ierului (41,71 km), 

Checheţ (13,3 km), Sudurău (3,2 km), Cubic (6,2 km), Canalul Tiream-Vezendiu (13,55 km) şi 

amenajarea lacurilor cu rol de atenuare a viiturilor pe unele pâraie: Cehal I (H baraj = 5 m; Vtot = 

0,105 mil.m
3
), Cehal II (H baraj = 4 m; Vtot = 0,21 mil.m

3
), Becheni – Chereuşa (H baraj = 4,5 m; Vtot 

= 0,54 mil.m
3
), Zimoiaş (H baraj = 3 m; Vtot = 0,65 mil.m

3
), ş.a.   

 

Lacurile 

Prin suprafaţa ocupată (124,88 ha) şi volumul de apă acumulat, lacurile ocupă un loc aparte 

în peisajul regiunii studiate (fig. 24). Pe lângă lacurile permanente cu funcţia predominant piscicolă, 

mai există şi lacuri nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. Dintre iazuri cel mai extins este 

Chereuşa de pe Valea Becheni (21,6 ha), celelalte având suprafeţe restrânse, între 0,4 ha (Chegea) şi 

1,2 ha (Birtokkut din perimetrul comunei Pir). 

Pentru controlul viiturilor torenţiale de pe pârâurile din câmpia înaltă au fost amenajate, în 

perimetrul comunei Săcăşeni, două acumulări nepermanente pe văile Timiş (Cornet) şi Huta 

(Ogrăzii), iar una pe Valea Săcăşeni (Chegea). 
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Fig. 24.  Suprafaţa deţinută de lacuri (ha) în cadrul bazinelor hidrografice 

Apele subterane 
Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în hidrostructuri granulare de tip multistrat 

situate în depozite pleistocen - cuaternare. În funcţie de condiţiile hidrogeologice, se deosebesc 

două medii acvifere: unul de adâncime (acviferul termal ponţian) şi unul mai aproape de suprafaţă 

(sistemul acvifer holocen).  

Adâncimea nivelului hidrostatic se menţine între 0 şi 5 m în luncile joase ale Ierului şi 

principalilor afluenţi; 6 -10 m pe terasele inferioare; 10-15 m pe treapta piemontană şi peste 15 m în 

arealul interfluviilor înalte. Drenajul apelor freatice se face spre regiunea coborâtă a Ierului. 

Gradienţii hidraulici sunt destul de diferiţi în regiune, având valori cuprinse între 0,0025 şi 0,0050. 

Corespunzător oscilaţiilor climatice, stratul acvifer de bază prezintă un nivel hidrostatic 

situat la 3-4 m în perioadele secetoase, respectiv 1-2 m în cele ploioase În cazul precipitaţiilor 

abundente, apa poate ajunge la suprafaţă, generând procese de băltire sau chiar înmlăştiniri locale.  

 Debitele medii ale apelor freatice cantonate în zona de câmpie variază între valori de 0,1 şi 

1,5 l/s/km
2
. Apele subterane de adâncime se prezintă sub formă ascensională sau arteziană şi sub 
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formă de zăcământ. Etajul superior de straturi acvifere este format din ape dulci, carbonatate, la 

adâncimi de 250-400 m. 

Apele freatice din câmpia joasă şi terasele inferioare nu corespund sub raport cantitativ şi 

calitativ (trăsături chimice şi bacteriologice) pentru alimentarea cu apă a localităţilor. Fac excepţie 

unele surse locale care dispun de debite mai însemnate, asigurând necesarul pentru o bună parte a 

populaţiei. În treapta piemontană apar la contactele morfologice, linii de izvoare bogate care pot 

asigura necesarul de apă prin sisteme centralizate (Chegea, Cehal).  

Primul sistem acvifer de medie adâncime, situat imediat sub cel freatic, este cuprins între 50 

şi 120 m. Aceste ape sunt cantonate într-un complex de strate permeabile de vârstă holocenă, 

variabile ca număr, grosime şi granulozitate. Particularitatea este dată de buna legătură hidraulică 

dintre stratele ce alcătuiesc complexul acvifer pleistocen. Potenţialul productiv al acestui complex 

este mediu, fapt pus în evidenţă de valorile calculate ale transmitivităţii, care se menţin între l şi 100 

m /zi. 

Sistemul acvifer secundar (dezvoltat în depozite pliocen sup.) se află situat la adâncimi 

cuprinse între 120 - 400 m şi este alcătuit dintr-un complex de strate permeabile subţiri şi fără mare 

continuitate areală. Posibilităţile de comunicare hidraulică, mai ales pe verticală, sunt reduse 

datorită intercalării unor bancuri groase argilo-marnoase. Se remarcă  valorile mai reduse ale 

gradienţilor hidraulici, care se menţin în jur de 0,0010 şi chiar sub această valoare. 

Acviferul termal ponţian inferior se dezvoltă în depozite permeabile constituite dintr-o serie 

de intercalaţii psamitice în alternanţă cu argile fin nisipoase şi argile. Numărul intercalaţiilor 

permeabile care participă la formarea acestui complex variază foarte mult, iar grosimile individuale 

ale acestor strate se menţin frecvent între 2 şi 25 m. Forajul efectuat la Săuca indică o grosime totală 

a depozitelor ponţiene de 760 m şi prezenţa a 27 de strate acvifere cu grosimi cuprinse între 1,5 şi 

21 m. Indicele de permeabilitate al complexului termal a fost evaluat la 24,4. In regiunea cercetată 

adâncimea coperişului complexului termal ponţian se menţine între 500 şi 700 m. 

 Apele de zăcământ din etajul inferior (800-2000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau ca 

foraje sub formă de ape minerale dar şi termale, la 50
o
C şi chiar peste 70

o
C. Zăcământul 

hidromineral cu caracteristici termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de 1200 m şi are un 

debit de 1500 m
3
/24 h, obţinut dintr-o singură sondă. Apa hipertermală are o temperatură de 

suprafaţă de 72 ºC şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant clorurată - bicarbonatată - 

sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sodică - calcică - magneziană în prezenţa 

amoniului şi potasiului.  

Datorită calităţilor terapeutice deosebite, apa termominerală, din punct de vedere chimic şi 

microbiologic poate fi utilizată în cura externă (afecţiuni reumatismale, degenerative, neurologice 

periferice cronice, sechele posttraumatice, boli profesionale, endocrine, de metabolism, etc.).  

Unele disfuncţii asociate cu exploatarea zăcământului hidrotermomineral constă în nisiparea 

sondei prin opriri repetate. Aceasta impune menţinerea continuă a exploatării sondei, ceea ce 

însemnă neutilizarea unui volum însemnat de apă în perioada 01.X-01.V. Valorificarea apei termale 

din acest interval se va putea realiza prin amenajarea unor sere.  

Resurse de ape hipertermale (60-70°C) puse în evidenţă prin foraje şi în alte localităţi, dar 

aflate în conservate (Pir, Pişcolţ, Silvaş), oferă posibilitatea valorificării lor în viitor. 

 

Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor 

Sursa de alimentare cu apă potabilă şi industrială a oraşului Tăşnad o constituie apele de 

adâncime cantonate în depozitele de terasă de 11 - 20 m, 40 - 55 m, 70 - 90 m şi 115 - 120 m. Din 

cele 9 foraje executate, şase au adâncimea de circa 120 m şi captează trei complexe acvifere (45 - 

54 m, 68 - 90 m şi 113 - 116 m), iar trei au adâncimea de 40 m şi captează două acvifere (l 1-20 m, 

26 - 28 m). 
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Debitul şi calitatea surselor de apă corespunde cerinţelor actuale ale folosinţelor din oraşul 

Tăşnad. Astfel, debitul de apă ce provine din frontul de captare a fost estimat la 3000 m
3
/zi sau 125 

m
3
/h. Debitul unui puţ a fost estimat la circa 16-20 m

3
/h, ceea ce corespunde cu 4,5 - 5,5 l/s. 

Sub aspect calitativ apa cantonată în complexele acvifere menţionate corespunde condiţiilor 

de potabilitate prevăzute în STAS 1342/1991.  

În satele aparţinătoare oraşului Tăşnad, îndeosebi cele apropiate (Blaja şi Sărăuad), lipsesc 

sistemele de alimentare cu apă centralizată, a căror aprovizionare se poate realiza din sursa Tăşnad, 

care dispune de debitele necesare şi are calităţi corespunzătoare. Capacitatea actuală de 

înmagazinare a apei nu permite extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă. Utilajele din 

staţia de pompare sunt neperformante cu consum mare de energie, în distribuţia apei se constată 

pierderi importante determinate de starea necorespunzătoare a reţelei (vechime de 20-30 ani). 

Capacitatea staţiei de epurare nu este corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă. 

Dintre cele 18 centre de comună luate în studiu, un număr redus dispune de sisteme locale de 

alimentare centralizată cu apă (Săuca, Pir, Berveni, Cămin), în majoritatea cazurilor constatându-se 

inexistenţa reţelelor de apă potabilă şi de canalizare menajeră, precum şi necesitatea extinderii sau 

modernizării celor existente (conform Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului 

Satu Mare - anul 2010).  

Sistemele de alimentare menţionate valorifică surse de apă subterană provenite din foraje de 

medie adâncime şi din izvoare. Prin sistemele de alimentare centralizată se asigură apa numai 

pentru o parte din populaţie. În celelalte localităţi alimentarea cu apă potabilă se face din surse 

subterane de medie adâncime (Săcăşeni, Santău, Cehal) şi din fântâni. 

În programul de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor rurale, trebuie să 

se aibă în vedere următoarele: 
 reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de alimentare centralizată a apei potabile;     
 valorificarea prin sisteme centralizate a unor izvoare cu debite bogate şi corespunzătoare 

sub aspect calitativ (Chegea, Cehal, Cehăluţ, Sărvăzel); 
 amenajarea unor sisteme locale de alimentare centralizată a apei din surse provenite din 

forajele existente (Săcăşeni, Cehal) sau prin suplimentarea surselor (Santău); 
 întocmirea unor studii de prefezabilitate pentru localităţi cu surse foarte reduse (Orbău, 

Sanislău, Petreşti); 
 extinderea etapizată a sistemului de alimentare cu apă potabilă în localităţile din 

proximitatea oraşelor Tăşnad (Blaja, Sărăuad, etc.) şi Carei (Foieni, Urziceni, Tiream, ş.a.); 
 îmbunătăţirea şi extinderea reţelei de canalizare a apei menajere; 
 modernizarea şi extinderea reţelei stradale de colectare a apei pluviale prin rigole şi şanţuri.  
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Potenţialul pedogeografic 

Aflat în strânsă corelaţie în cadrul sistemului regional analizat, cu componentele substrat 

geologic, climă şi vegetaţie, solul - ca element de sinteză în cadrul peisajului rural, joacă un rol 

deosebit în ecuaţia geoproductivă, deoarece condiţionează dezvoltarea culturilor agricole, cele care 

stau la baza industriei alimentare şi a altor ramuri industriale, parte a echilibrului sistemic, şi deci, a 

dezvoltării rurale durabile.  

În cadrul învelişului de soluri din spaţiul analizat se remarcă următoarele categorii (S.R.T.S.-

2003): clasa protisoluri cu tipul psamosol, clasa cernisoluri cu tipurile cernoziomuri şi 

faeoziomuri, clasa cambisoluri cu tipul eutricambisol, clasa luvisoluri cu tipurile preluvosoluri şi 

luvosoluri. Acestea prezintă numeroase subtipuri care alternează pe spaţii restrânse, iar în asociaţii 

apar vertosoluri şi histosoluri (soluri turboase). 

Repartiţia tipurilor de soluri (fig. 25) indică o proporţie mai mare a cernoziomurilor (30%), 

urmate de faeoziomuri (18%), eutricambisoluri şi luvisoluri (14%), psamosoluri (17%), iar 

suprafeţele cele mai reduse sunt deţinute de cernoziomurile cambice şi argice (8%), luvosoluri 

tipice şi albice (7%), eutricambisoluri (4%) şi preluvosoluri (2%). Dintre toate aceste tipuri de sol, 

cernoziomurile nu necesită măsuri ameliorative speciale. 
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Fig. 25  Repartiţia tipurilor de soluri în cadrul regiunii 
 

La nivelul ansamblului teritorial investigat, se remarcă următoarele caracteristici ale 

învelişului edafic: predomină solurile cu textură fină; conductivitatea hidraulică a solurilor, în cea 

mai mare parte este scăzută; au o capacitate redusă pentru apa utilă; prezintă un grad ridicat de 

hidromorfie şi gleizare sau pseudogleizare (> 55% din soluri). 

Analiza unor soluri îngropate, observate în profile mai adânci, în toată câmpia joasă, 

respectiv la altitudini de 102 - 120 m (Căuaş, Berveni, Căpleni, Andrid, Tiream, Santău), 

evidenţiază trecerea de la soluri automorfe (cernoziomuri) la soluri halomorfe (salsodisoluri) sau 

hidro-halomorfe. Acest aspect pune probleme deosebite pentru elaborarea concepţiei de principiu 

privind lucrările de eliminare a excesului de umiditate şi conservare a fertilităţii solurilor. 

Sub aspect tehnologic, legat de lucrările hidroameliorative, se constată că peste 60% dintre 

soluri au o permeabilitate redusă, având coeficientul - K cm/s x 10 
-6 

sub 100. Solurile cu 

permeabilitate redusă se află în câmpiile joase, iar cele cu permeabilitate bună se află mai ales în 

câmpiile drenate (cu loess şi nisipuri) şi în dealurile piemontane. 

Din punct vedere al capacităţii pentru apă utilă, partea cea mai însemnată din soluri cu 

capacităţi mici, care pot pune la dispoziţia plantelor cantităţi neînsemnate de apă, se găseşte în zona 

câmpiei cu soluri nisipoase (Câmpia Voivozi - Urziceni). 
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Fig. 26.  Histograma repartiţiei procentuale a solurilor la nivel UAT 

 

Analiza repartiţiei procentuale a solurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (fig. 

26) evidenţiază următoarele particularităţi: 
 aproape jumătate din localităţile componente ale regiunii, prezintă terenuri cu 

fertilitate ridicată, ce aparţin integral clasei cernisoluri: Berveni, Cămin, Căuaş, 

Tiream, Petreşti, Andrid, Santău şi Căpleni (exceptând procentul de 1,84%, deţinut 

de eutricambisoluri şi luvisoluri); 
 cernoziomurile (tipice, cambice şi argice) deţin o pondere de peste 50% în 

perimetrul comunelor: Petreşti (100%), Andrid (81%), Santău (74%), Căuaş (71%) 

şi Urziceni (56%); 
 pe teritoriul localităţilor Cehal şi Săcăşeni nu există soluri de tipul cernoziomurilor, 

iar în unele cazuri aceste soluri deţin un procent redus (Pir - 2% din suprafaţă);  
 solurile din clasa protisoluri (psamosolurile) ocupă areale mai extinse în localităţile 

cu rang de comună Sanislău (81% din suprafaţă), Ciumeşti (72%), Pişcolţ (58%) şi 

Foieni (55%); 
 solurile încadrate claselor cambisoluri şi luvisoluri sunt răspândite în proporţie 

variabilă, preponderent în zona câmpiilor subcolinare şi a dealurilor piemontane 

(Tăşnad, Săuca, Săcăşeni, Pir şi Cehal).  

 

Multitudinea factorilor pedogenetici (umezeală, temperatură, alterarea rocilor, vegetaţia, etc) 

a dus la definitivarea unui strat edafic cu aspect de mozaic ce include soluri zonale şi azonale. 

a) Solurile din zona de silvostepă – sunt răspândite pe areale extinse în partea centrală şi de nord 

a teritoriului analizat, ocupând 73% din suprafaţa regiunii (Culoarul Ierului, Câmpia Ecedea, 

Câmpia Şilindru - Carei şi Câmpia Crasnei.  
 tipurile de sol caracteristice fac parte din clasa cernisoluri; 
 fiind o zonă de tranziţie de la o vegetaţie de stepă la una de pădure, solurile cu o răspândire 

mare sunt cernoziomurile cambice formate pe un relief slab înclinat, climat cu precipitaţii 

medii anuale între 500-600 mm, regim hidric periodic percolativ, temperaturi medii anuale 

ridicate şi o vegetaţie ierboasă (sp. Stipa, Andropogon, Poa) dar şi rare pâlcuri de pădure cu 

specii termofile (stejar pufos şi stejar brumăriu); 
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 la altitudini ceva mai ridicate, procesul de cambizare este înlocuit cu cel de levigare, iar 

cernoziomurile cambice trec în cernoziomuri argice; 
 ocupă suprafeţe extinse de-o parte şi de alta a Culoarului Ierului, pe roci cu o constituţie 

poroasă, ce conţin CaCO3, de tipul depozitelor loessoide dar şi pe diferite depozite aluviale, 

coluviale şi proluviale; 
 în urma desţelenirii se observă un intens proces de regradare (carbonatare secundară) a 

părţii superioare a solului; 
 faeoziomurile (cunoscute drept cernoziomuri degradate), apar luncile joase ale râurilor Ier 

şi Crasna; 
 formarea lor este favorizată de condiţii climatice ceva mai umede, puţin mai reci, un regim 

hidric periodic percolativ pe depozite loessoide şi luto-argiloase; 
 faeoziomurile greice (cunoscute în vechiul sistem de clasificate drept soluri cenuşii de 

pădure) s-au format sub influenţa unei vegetaţii ierboase primare sau secundare care s-a 

menţinut un timp îndelungat în urma defrişării pădurilor de foioase; 
 atât cernoziomurile cât şi faeoziomurile au proprietăţi bune în ceea ce priveşte textura, 

structura, conţinutul în humus, pH, saturaţie în baze etc., fiind prielnice pentru cultura 

plantelor de câmp (grâu, porumb, sfeclă de zahăr, legume, trifoi, lucernă, ş.a.); 
 foarte bune pentru agricultură, aceste soluri, printr-o utilizare neraţională, îşi pot pierde 

unele proprietăţi, în special datorită accentuării eroziunii în suprafaţă;  
 în Câmpia Voivozi - Urziceni caracteristice sunt psamosolurile - soluri nisipoase, 

nesolificate, cu foarte puţină materie organică în descompunere; 
 procentul de nisip grosier variază în limite foarte largi (0,12 - 44,7%), conţinând 3,5 - 

11,5% argilă; 
 particularitatea acestor nisipuri constă în faptul că pe interdune nivelul apei freatice este 

cuprins între 1-3 m, iar în profil apar benzi feruginoase care împiedică infiltrarea apei în 

adâncime; 
 au reacţie slab acidă la suprafaţă şi slab alcalină în profunzime, iar conţinutul de humus 

creşte de la solurile de pe dune la solurile de interdune unde prezintă valori între 1,0 - 2,5%; 
 procesele de solificare destul de avansate în spaţiile interdunale (gleizare, lăcoviştire, 

înmlăştinire - în lungul Văii Salcia fiind prezente chiar unele lacuri alungite, temporare) au 

permis practicarea diferitelor culturi agricole (cereale, cartofi timpurii, floarea-soarelui, 

tutun, tomate etc.) şi a plantaţiilor pomi-viticole.      

b)  Solurile din zona de pădure - sunt răspândite în sectorul sudic al regiunii studiate (Dealurile 

Viişoarei), unde pe versanţii puţin înclinaţi şi interfluviile prelungi ale dealurilor piemontane, s-

au întrunit condiţiile pedogenetice specifice formării unui înveliş edafic, încadrat claselor 

cambisoluri şi luvisoluri, care deţine 27% din teritoriu. 
 eutricambisolurile s-au format în condiţii de relief de deal, câmpii umede, de obicei pe 

versanţi (terenuri cu drenaj bun), dar şi pe suprafeţe cvasiorizontale (lunci, terase, glacisuri, 

poduri interfluviale);  
 au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente bazice (argile, luturi, marne, depozite 

de terasă, etc.); 
 prezintă o textură, de obicei, mijlocie (lutoasă sau luto-prăfoasă), nediferenţiată pe profil şi 

o structură slab-moderat dezvoltată; 
 se caracterizează printr-un conţinut de humus de 2 – 8%, grad de saturaţie în baze ridicat, 

reacţie slab acidă până la neutră şi aprovizionarea cu substanţe nutritive relativ bună;  
 fertilitatea este diferită în funcţie de troficitatea minerală şi azotată, precum şi de regimul 

de aeraţie şi umiditate; 
 sunt bine valorificate de păduri şi pajişti naturale şi mediu, de culturile agricole şi 

plantaţiile de pomi fructiferi, caz în care sunt utile doze mici de îngrăşăminte organice şi 

minerale; 
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 în relieful dealurilor piemontane, luvosolurile ocupă terenurile plane cu drenaj global 

defectuos şi bazinetele depresionare; 
 prezintă orizont A ocric (Ao) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi orizont B argic (Bt) 

cu grad de saturaţie în baze de peste 53% şi procese locale de podzolire;  
 textura este diferenţiată pe profil fiind sesizabilă şi morfologic pe teren, regimul aerohidric 

este relativ defectuos; 
 conţinutul în humus este scăzut şi de calitate inferioară, fiind alcătuit predominant din acizi 

fulvici; 
 însuşirile fizice şi fizico-mecanice puţin favorabile la suprafaţă devin total nefavorabile în 

adâncime (tasare accentuată, permeabilitate scăzută, aeraţie necorespunzătoare); 
 luvosolurile sunt predominant soluri forestiere şi au o fertilitate mijlocie pentru plantaţii 

pomicole, pajişti şi unele culturi (cartof, orz, plante furajere), în acest caz necesitând 

amendamente calcice, îngrăşăminte azotate, fosforice şi potasice; 
 luvosolurile tipice şi albice se întâlnesc pe versanţii din cursul superior al râurilor Checheţ, 

Ciripicea, Valea Neagră şi Orbău; 
 intensificarea procesului iluvial şi diminuarea celui bioacumulativ este favorizată în cazul 

acestor soluri de sărăcia în baze a substratului mineral şi de topoclimat; 
 conţinutul de humus este de calitate inferioară, reacţie puternic acidă, gradul de saturaţie în 

baze scăzut (30-50%), salba aprovizionare cu substanţe nutritive, fiind şi soluri puţin active 

din punct de vedere microbiologic; 
 luvosolurile tipice şi albice sunt acoperite în cea mai mare parte de păduri de gorun şi 

stejar, iar în partea vestică şi nordică de pajişti cu o productivitate şi valoare nutritivă 

scăzute; 
 pajiştile şi livezile dau producţii mijlocii datorită variaţiilor mari ale regimului hidric şi 

sărăcirii lor în substanţe nurtitive; 
 pentru ameliorarea agrochimică şi hidrofizică a acestor soluri se impune aplicarea 

amendamentelor calcice, îngrăşămintelor minerale şi organice în cantităţi sporite, precum 

şi executarea de lucrări agrotehnice menite să afâneze solul pe adâncimi mari, îmbunătăţind 

astfel drenajul intern, care este defectos;   
 preluvosolurile din regiunea analizată se definesc prin orizont Bt (culori gălbui/roşcate), 

orizont Ao (grosime 20 - 30 cm, culoare brun deschisă), orizont Bt (mai gros, culori 

gălbui), fiind urmat de materialul parental; 
 prezintă conţinut de humus scăzut, grad de saturaţie în baze de peste 75% (eubazic) şi un 

pH relativ neutru, iar fertilitatea este condiţionată de regimul precipitaţiilor; 
 prin proprietăţile fizice şi biochimice mai slabe decât la cernoziomuri şi faeoziomuri au un 

grad ridicat de vulnerabilitate la procesele de degradare fizică dar şi chimică; 
 situate în regiuni cu pante mai mari (>10

o
), în momentul în care pădurea este defrişată 

aceste terenuri sunt expuse unei eroziuni intense; 
 textura este diferenţiată pe profil, adesea mijlocie în Ao, iar în Bt fină sau tot mijlocie, dar 

cu un conţinut mai mare de argilă; 
 structura este grăunţoasă, relativ bine dezvoltată în Ao şi columnoid prismatică sau 

prismatică bine dezvoltată în Bt; 
 bioacumularea în cazul acestor soluri este mai redusă decât la cernoziomuri. 

c)  Solurile azonale (intrazonale) sunt soluri care iau naştere sub acţiunea unor factori 

pedogenetici locali. 
 aceste soluri în cadrul teritoriului analizat se întâlnesc atât în zona piemontană, pe suprafeţe 

mai restrânse, cât şi în sectoarele de terase şi lunci din cadrul câmpiilor; 
 în primul caz se remarcă prezenţa regosolurilor şi erodisolurilor, iar în cel de-al doilea 

dominanţa hidrisolurilor (stagnosoluri, gleisoluri), salsodisolurilor,  aluvisolurilor şi 

protisolurilor, în sectoarele de luncă; 
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 în ambele cazuri, tipurile de sol menţionate (cu excepţia aluvisolurilor molice şi coluvice), 

prezintă un potenţial de fertilitate scăzut, pretându-se la o gamă restrânsă de folosinţe 

(pajişti naturale sau plantaţii pomi-viticole, în unele situaţii);  
 anaerobioza şi reducerea asociate proceselor de gleizare şi pseudogleizare sunt puţin 

favorabile plantelor de cultură, motiv pentru care hidrisolurile (gleisoluri districe, molice şi 

psamice, stagnosoluri tipice) sunt utilizate îndeosebi ca păşuni şi fâneţe; 
 salsodisolurile prezintă frecvenţă mai mare în zona câmpiilor joase (Câmpia Ecedea, 

Câmpia Crasnei, Culoarul Ierului) şi se înscriu în categoria sărăturilor secundare
4
, 

respectiv soluri aflate în diferite grade de sărăturare, care în anumite areale au ajuns până la 

condiţia de soloneţuri şi mai rar solonceacuri; 
 protisolurile sunt reprezentate în principal prin regosoluri, erodisoluri şi aluvisoluri, care 

corespund solurilor aflate într-un stadiu incipient de evoluţie, prezentând cel mult un 

orizont de bioacumulare, incomplet dezvoltat, situat direct pe roca parentală (consecinţa 

acestui fapt fiind reflectată în modul diversificat de folosinţă: de la terenuri arabile la 

plantaţii pomi-viticole, pajişti naturale şi chiar păduri). 
 

Funcţionalitatea integrată a pedosistemului 
În zonele joase de câmpie şi în luncile râurilor, dominate de soluri slab evoluate mai ales 

datorită inundaţiilor care au favorizat procese de colmatare, scurgerea apei este redusă, dar 

infiltrarea profundă până la saturaţie, conduce la procese de gleizare. Terenurile înscrise acestor 

forme de relief sunt slab afectate de procese de degradare prin eroziune, datorită declivităţii reduse, 

în schimb utilizarea lor agricolă este defavorizată de evoluţii specifice prin salinizare.  

Câmpia joasă este acoperită cu soluri predominant cu textură fină, cu o slabă permeabilitate, 

care favorizează stagnarea apei, mai ales la suprafaţă. În aceste condiţii, la care se adaugă în unele 

cazuri o anumită mineralizare a apei şi alcalizare a solurilor, apele acumulate în câmpie se scurg 

greu, se evaporă în cea mai mare parte pe loc, realizându-se o concentrare a lor în săruri. 

Datorită permeabilităţii reduse a orizontului B al stagnosolurilor, se realizează exces 

temporar de apă în partea superioară a profilului de sol. Aceste soluri sunt uneori afectate de lipsa 

apei în perioadele secetoase. 

Pe suprafeţele orizontale sau cu o slabă înclinare, ce caracterizează relieful câmpiilor 

Ecedea, Crasna şi Ierului, deplasarea particulelor de sol, sub acţiunea apei şi a vântului este mai 

lentă şi generează acumulări reduse, însă pe suprafeţele înclinate, sub acţiunea forţei gravitaţionale, 

conjugată cu factorul hidric, lipsa covorului vegetal şi intervenţia antropică, sunt antrenate cantităţi 

mari de sol spre baza versanţilor. 

În  câmpia tabulară drenată, acoperită de cernoziomuri cambice şi argice formate pe loess 

sau materiale loessoide, nu se realizează exces de umiditate. 

În zona piemontană (Dealurile Viişoarei) şi a câmpiilor cu caracter de glacis subcolinar 

(Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni), unde se creează un adevărat ,,bandaj” de argile, solurile fiind 

foarte puţin permeabile nu acumulează decât cantităţi neînsemnate de apă la partea superioară, 

restul se scurge cu o viteză mare la suprafaţă, sub formă de viituri chiar la pante relativ mici. Tot 

excedentul de apă căzut în această parte a zonei şi care nu se acumulează (apreciat la cca. 30 - 50 % 

din totalul precipitaţiilor mai însemnate) este dirijat spre câmpia joasă (Culoarul Ierului).  

Pe rocile sedimentare care alcătuiesc dealurile, solul îngheaţă pentru perioade scurte de timp 

în sezonul rece. Deşi sunt mai bine structurate, textura lutoasă sau argiloasă le face impermeabile, 

prin saturare completă cu apă. În condiţiile respective, scurgerea apei, precum şi producţia de 

materiale solide sunt mari. Acest proces este amplificat şi de faptul că suprafeţele de teren au 

diferite folosinţe agricole, precum şi de procesele gravitaţionale de pe versanţi. 

                                                
4
 Formarea lor se datorează acţiunii de îndiguire a râurilor şi decantare a aluviunilor în albiile acestora, cu consecinţe în ridicarea 

patului aluvial şi a nivelului pânzei freatice din câmpiile alăturate, determinând migrarea ascensională a sărurilor provenite din 
substratul câmpiei (orizontul sodic). 
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Prin activităţile sale, mai ales prin practicile agricole, omul este în măsură să modifice 

substanţial caracteristicile mediului natural de pedogeneză şi proprietăţile solurilor. 

În general, factorul antropic acţionează în sensul creşterii productivităţii solurilor, însă 

acţiunile sale pot avea efecte contrare, dacă nu se cunoaşte funcţionalitatea integrată a 

pedosistemelor. 

Din raţiuni privind gestionarea eficientă a resurselor edafice, spaţiul analizat a suferit o 

multitudine de intervenţii antropice cu impact major asupra dinamicii şi funcţionalităţii 

componentelor geosistemice locale şi regionale:  

- fixarea unor terenuri prin împăduriri (dune de nisip, versanţi predispuşi la deplasări în 

masă, maluri erodate etc.); 

- lucrări de combatere a eroziunii solului; 

- lucrări de irigaţii în zonele afectate de secete frecvente; 

- lucrări de desecare şi drenaj asupra unor terenuri afectate de exces de umiditate; 

- lucrări de ameliorare a solurilor salinizate şi alcalizate; 

- aplicarea de îngrăşăminte în vederea sporirii fertilităţii solurilor. 

Efectul cumulat al intervenţiilor antropice în teritoriu a imprimat unor areale extinse, noi 

traiectorii evolutive, prin modificarea treptată a stării de echilibru, astfel încât, analiza 

geocomponentală actuală a permis identificarea mai multor situaţii disfuncţionale asociate cu stări 

potenţiale de risc: 

- îndepărtarea vegetaţiei spontane, forestiere sau ierboase, în scopul cultivării solurilor, 

are ca efect reducerea ratei de bioacumulare, modificarea calitativă a reziduului 

organic, ceea ce se traduce prin reducerea ratei de humificare şi modificarea calitativă a 

humusului; 

- înlocuirea ecosistemelor naturale cu cele cultivate induce modificări semnificative la 

nivelul circuitelor biogeochimice; 

- aratul solurilor omogenizează materialul de sol la suprafaţă şi modifică regimul 

aerohidric, crescând permeabilitatea solurilor pentru aer şi apă, fapt ce intensifică 

mineralizarea materiei organice; 

- prelucrarea solurilor cu maşini agricole grele determină distrugerea agregatelor 

structurale; 

- practicarea irigaţiilor determină intensificarea percolaţiei, a spălării sărurilor din 

profilul solurilor; 

- în condiţiile existenţei apelor freatice la mică adâncime, aplicarea irigaţiilor poate 

determina riscul creşterii nivelului freatic şi salinizarea sau înmlăştinirea secundară a 

solurilor (acelaşi efect îl poate avea îndiguirea luncilor); 

- utilizarea iraţională a îngrăşămintelor chimice poate determina poluarea solurilor cu 

nitraţi, fosfaţi; 

- deversarea apelor uzate de la complexele zootehnice şi unităţile industriale poate 

determina fenomene grave de poluare; 

- utilizarea necorespunzătoare a terenurilor în pantă (arături deal - vale, suprapăşunat, 

etc.) determină intensificarea proceselor erozionale, a căror rată o pot depăşi pe cea a 

pedogenezei, caz în care solul evoluează regresiv până la dispariţie; 

- eroziunea solurilor duce la pierderea materialelor fine şi la scăderea fertilităţii, ca urmare 

a scurgerii pe versanţi a apei de precipitaţii, modificând totodată şi capacitatea de 

retenţie hidrică a solului; 

- dinamică regresivă a stocului de humus pe terenurile arabile şi acoperite de pajişti, cu 

excepţia luvisolurilor la care evoluţia regresivă este caracteristică doar terenurilor 

arabile.  
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Tabelul. 10.  Situaţia terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare prin împădurire  

 

Potenţialul biogeografic 

Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul analizat se încadrează în zona de silvostepă (subzona 

silvostepei nordice cu stejari mezofili) prezentând două caracteristici principale: terenuri acoperite cu 

vegetaţie ierboasă specifică zonelor de câmpie şi zona de vegetaţie forestieră compactă sau 

dezvoltată local sub forma pâlcurilor de pădure.  

La nivelul unităţilor de câmpie predominante sunt stejeretele pure sau în asociaţie cu carpen, ulm, 

frasin, arţar, păducel, măr sau păr pădureţ, alun, tei, iar în arealele cu excedent hidric  plopişuri şi aninişuri. În 

Câmpia Voivozi - Urziceni vegetaţia specifică nisipurilor continentale alternează cu plantaţii pomi-viticole,  

culturi de câmp şi păduri de salcâm. Pe versanţii din zona dealurilor piemontane s-au extins ceretele şi 

asociaţiile cer - gorun - stejar.  

Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarea verticală, fiind mai mult o expresie a 

gradului de umanizare a regiunii cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră prezintă 

un pronunţat caracter de discontinuitate, numai în extremităţile de nord-vest, sud şi sud-est ale 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administra

tiv 

teritorială 

Suprafaţa 

terenurilor din 

cadastru 

funciar (ha) – 

arabil, Pş/Fn 

neproductiv 

Natura degradării terenurilor din 

perimetrul de ameliorare 

Observaţii 

Tipul degradării 

Supra-

faţa 

(ha) 

1 BERVENI 

101,0 ha din care 

neproductive 

17,0 ha 

 terenuri cu exces de umiditate 80,0 

Fâneţe în proprietatea 
Consiliului local. 

Suprafaţa este propusă 

a fi inclusă în Proiectul 

de reabilitare a fostei 

Mlaştini Ecedea 

2 CĂPLENI 361,0 

 terenuri sărăturate şi acide 145,0 
Pantele terenurilor sunt 

până la 5% 
 alte degradări 41,0 

 terenuri neproductive 186,0 

3 FOIENI 

82,69  ha din 
care fâneţe 1,55 

ha 

 terenuri nisipoase expuse 
eroziunii hidrice şi eoliene 

82,69  

4 PIŞCOLŢ 
10,0 ha  terenuri 

neagricole 

 terenuri nisipoase expuse 

eroziunii hidrice şi eoliene 
5,0 

 
 terenuri cu exces permanent 

de umiditate 
5,0 

5 SANTĂU 30,0 ha  terenuri sărăturate şi acide 30,0 

Păşuni în proprietatea 

Consiliului local pe 

pante până la 5% 

6 SĂCĂŞENI 

732,82 ha  din 

care terenuri 

neproductive 

36,0 ha 

 terenuri cu eroziune de 
suprafaţă excesivă 

237,35 

Pantele terenurilor sunt 

între 5% - 35% 
 terenuri cu eroziune în 

adâncime 
379,55 

 terenuri sărăturate şi acide 79,53 

7 TIREAM 

31,42  ha din 

care terenuri 

neproductive 

12,42 ha 

 terenuri cu exces permanent 

de umiditate 
19,0 Pante până la 5% 

8 URZICENI 6,0 ha 

 terenuri  cu 

eroziune de 

suprafaţă 

puternică 40,0 Fâneţe în proprietate 

privată cu relieful în 

pantă între 5-15% - 60 

ha şi 15-35% - 40,0 ha 
 

excesivă 50,0 

 terenuri cu eroziune în 

adâncime 
10,0 
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teritoriului, existând suprafeţe împădurite compacte, alcătuite din specii de foioase (vezi Harta 

vegetaţiei). 

Întrucât utilizarea agricolă a terenurilor a determinat defrişarea unor extinse suprafeţe, 

astăzi, vegetaţia spontană se întâlneşte pe areale reduse (vezi Harta vegetaţiei). Perturbarea etajului 

forestier de către activităţile antropice, a făcut ca pe locul fostelor suprafeţe împădurite să apară 

pajişti secundare, terenuri arabile, plantaţii pomi-viticole şi vetre de localităţi. 

Vegetaţia erbacee din silvostepă este reprezentată de pajişti şi tufărişuri xerofile 

asemănătoare cu cele din stepă, precum şi de pajişti mezofile, mezohigrofile şi higrofile (în locuri 

umede). Pajiştile xerofile sunt edificate în principal de către păiuşul stepic (Festuca valesiaca) şi 

colilie (Stipa lessingiana), dar care în mare parte sunt fie desţelenite şi transformate în terenuri 

agricole sau pârloage, fie degradate datorită suprapăşunatului. 

Silvostepa actuală poate fi considerată, în bună măsură, antropogenă, postforestieră, fiind 

rezultatul defrişării pădurii în diferite scopuri. În acelaşi context, extinderea culturilor agricole şi 

intensificarea păşunatului au condus, mai ales în ultimul secol, la degradarea calitativ-cantitativă 

(stepizarea) a pajiştilor naturale de silvostepă.  

 Repartiţia categoriilor de vegetaţie la nivelul regiunii (fig. 27) indică predominarea 

suprafeţelor acoperite cu păşuni secundare (51,1%). Fondul forestier deţine o pondere de 45,7% din 

teritoriu, în timp ce pajiştile naturale ocupă doar 0,1%, iar zonele de tranziţie cu arbuşti (în general 

defrişate) sunt extinse pe circa 3,2% din suprafaţă.  

 Din analiza repartiţiei categoriilor de vegetaţie la nivelul unităţilor teritorial-administrative 

(fig. 28) se constată că în perimetrul localităţilor Petreşti, Căpleni, Tiream, Andrid şi Santău se 

întâlnesc numai păşuni secundare, iar arealele împădurite ocupă peste 50% din suprafaţă, în 

localităţile Foieni (84,0%), Săcăşeni (76,1%), Ciumeşti (68,0%), Cehal (63,2%) şi Săuca (59,1%).  

  

Ecologia formaţiunilor vegetale  

Expoziţia vestică şi dispunerea etajată a reliefului, alături de condiţiile edafice, hidro-

climatice şi morfologice au determinat în decursul timpului realizarea unei însemnate diversităţi a 

covorului vegetal. La această diversitate şi mozaicare a învelişului vegetal se adaugă şi factorul 

antropic.  

Vegetaţia zonală. Distribuţia etajată a asociaţiilor vegetale naturale este sincronă treptelor 

de relief desfăşurate pe diferenţe mari de altitudine. O serie de factori locali (petrografici, edafici, 

antropici), cât şi condiţiile climatice specifice, conduc spre diversificarea învelişului vegetal prin 

apariţia de asociaţii vegetale şi formaţiuni cu caracter intrazonal.  

În funcţie de acestea se pot distinge următoarele tipuri: vegetaţia etajului nemoral, păduri 

colinare de fag şi carpen, pajiştile colinare secundare, zona pădurilor de stejar pedunculat în 

amestec cu carpen, păduri de gorun cu cerete, păduri de gârniţă cu cer şi specii de tei, terenuri 

agricole şi pajişti sărăturate. 

În zona de câmpie, care deţine 83,5% din suprafaţa spaţiului de referinţă, sunt caracteristice 

atât cenoze mezohigrofile din alianţa Agrostion stolonifarae, cât şi fitocenoze halofile ale 

asociaţiilor Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae, Puccinellietum limosae, 

Camphorosmetum annuae.  
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Fig. 27.  Ponderea categoriilor de vegetaţie 
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Fig. 28.  Histograma repartiţiei procentuale a vegetaţiei 

Pe coamele şi versanţii dunelor de nisip se întâlnesc tipuri artificiale de păduri, compuse 

din: salcâmete, plopete de plopi hibrid (pe suprafeţe plane şi interdune largi) şi salcâmete cu 

subarbore de soc negru (diseminate în spaţiile interdunale umede). Acest lucru a făcut posibilă 

dezvoltarea unor păduri de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) în locurile mai joase, unde apa 

freatică este la mică adâncime, stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus cerris). 

Speciile arborescente indigene întâlnite în arboretele naturale de pe solurile nisipoase sunt: 

stejar pedunculat (Quercus robur) şi în măsură mai mică cireşul (Prunus avium), arţarul tătăresc 

(Acer tataricum), părul pădureţ (Pirus piraster), mesteacănul (Betula pendula), plopul alb (Populus 

alba) şi rare exemplare de cer (Querrcus ceris), iar dintre arbuşti alunul (Corylus avelleana), lemnul 

câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina) salba moale 

(Euonymus europaea), salba râioasă (Euonymus verucoasa) spinul cerbului (Ramnus cathartica), 

cornul (Cornus mas), socul negru (Sambucus nigra). În zonele interdunale se găsesc: aninul negru 

(Alnus glutinosa), călinul (Vibrum populus), răchite (Salvix capreea); la marginea zonei nisipoase 

din depresiuni se mai întâlnesc: frasinul comun (Fraxinus excelsior) şi ulmul (Ulmus minor).  

În etajul colinar, extins altimetric între 200 - 400 m, răspândirea fitocenozelor vegetale este 

influenţată în mare parte şi de expoziţia versanţilor. Pe versanţii însoriţi din acest etaj vegetaţia 

lemnoasă zonală o formează cenozele asociaţiilor Quercetum petraea - cerris şi Quercetum farnetto 

– cerris. Pe versanţii mai umbriţi se întâlnesc frecvent cenozele asociaţiei Querco petraea – 

Carpinetum. Vegetaţia secundară formată pe aceste teritorii după defrişarea pădurilor este 

reprezentată, atât prin unele pâlcuri de tufişuri mezoxerofite ale asociaţiei Pruno spinosae – 

Crataegetum, cât mai ales prin pajiştile mezoxerofile ale asociaţiilor Agrostio -  Festucetum 

rupicolae şi Agrostio -  Festucetum valesiacae. 

Vegetaţia azonală. Cele mai reprezentative asociaţii azonale apar la nivelul luncilor şi sunt 

reprezentate de diverse specii lemnoase şi ierboase. Vegetaţia întâlnită în sectorul luncilor Ierului, 

Crasnei şi a principalilor afluenţi este prezentă de la partea superioară a etajului colinar până în zona  

de câmpie, sporind în diversitate odată cu reducerea altitudinii. 

 Vegetaţia de luncă cuprinde două tipuri principale de asociaţii: zăvoaiele sau pădurile de 

luncă şi pajiştile de luncă. 

Vegetaţia lemnoasă de pe malul râurilor, numită şi zăvoi, este formată din esenţe moi 

precum: răchită albă (Salix alba), plesnitoare (Salix fragilis), salcie (Salix triandra), răchită (Salix 

viminalis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), plop hibrid (Populus x canescens), 

arin negru (Alnus glutinosa), ulm (Ulmus laevis, U. foliacea) şi izolat, pe suprafeţe restrânse, 

Tamarix ramosissima (mai ales în sectorul câmpiilor formate pe depozite nisipoase); în ultimul timp 

s-a plantat masiv plop canadian (Populus canadensis) şi diferiţi hibrizi. Pe terenurile din luncă ceva 

mai înalte, unde apa freatică se găseşte la o adâncime mai mare, cresc esenţe lemnoase tari formând 

pâlcuri de păduri numite şleau de luncă. 
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Speciile care compun pajiştile de luncă se identifică sub forma mai multor asociaţii 

vegetale. În Culoarul Ierului, suprafeţele plane sau cu microdepresiuni, care primăvara posedă o 

umiditate excesivă pentru ca vara să fie uscate (cu apa freatică la – 0,5 m) sunt acoperite de Carex 

vulpina în proporţie de 60% în asociere cu exemplare de Juncus compressus, Carex distans, Carex 

hirta, Festuca pratensis, Trifolium dubium, Taraxacum officinale, Ranunculus repens, Ranunculus 

acris. Astfel de pajişti ocupă suprafeţe mari în perimetrul localităţilor Santău, Andrid, Tiream şi 

Căuaş. Pajiştile de rogoz şi coada vulpii ocupă suprafeţe întinse în lungul luncilor inundabile 

precum şi în zonele cu excedent hidric. 

Pe suprafeţe mari, neocupate de vegetaţia lemnoasă de luncă sunt pajişti a căror compoziţie 

floristică, cu o bună valoare furajeră, aparţine mai multor familii botanice: coada vulpii (Alopecurus 

pratensis), firuţă (Poa pratensis), timoftică (Phleum pratensis), raigras (Lolium perenne), Agrostis 

alba, Trifolium pratense, T. campestre, T. arvense, Medicago falcata, pirul târâtor (Agropyron 

repens), Agrostis tenuis, Falcaria vulgaris, Salvia pratensis ş.a.  

Zăvoaiele din regiunea colinară sunt formate din salcie căprească (Salix caprea), Salix 

incana, Alnus viridis şi cu o largă amplitudine ecologică Salix pentandra, Salix purpurea şi S. 

cinerea.  

În zona de contact câmpie - deal vegetează stejarul (Quercus robur), cerul (Quercur cerris), 

gârniţa (Quercus frainetto), teiul (Tilia tomentosa), frasinul (Fraxinus excelsior) ş.a. 

În regiunea dealurilor piemontane se întâlnesc areale forestiere extinse alcătuite din gorun 

(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), mesteacăn (Betula verrucosa) şi cu o largă 

amplitudine ecologică (de la câmpie şi până la munte) ulmul de munte (Ulmus montana), carpenul 

(Carpinus betulus), alunul (Corylus avellana), iar dintre arbuşti sângerul (Cornus sanguinea), 

păducelul (Crataegus monogyna), cătina albă (Hippophae rhamnoides) ş.a. Stratul arborescent cu o 

înălţime de 9 m este edificat din următoarele specii: Salix alba, Salix fragilis şi Populus alba. 

Uneori se pot găsi şi exemplare de Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus şi Quercus 

robur.  

Stratul arbustiv cu o înălţime medie de 2,5 - 3,5 m este compus din exemplare de  Ligustrum 

vulgare, Prunus spinosa şi Rubus caesius. În acest strat mai apar şi speciile Cornus sanguinea, 

Corylus avellana, Morus alba, Amorpha fruticosa, Viburnum lantana, Crataegus monogyna şi Rosa 

canina.  

Printre arborii din zăvoaie se găsesc foarte multe specii ierboase, dintre care cu o pondere 

mai mare sunt: Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. supina, Prunella vulgaris, Inula 

britannica, Pulicaria vulgaris, Bidens tripartita, Agrostis alba, Calamagrostis epigeios, Agrostis 

stolonifera, Poa nemoralis, Galium aparine, Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Angelica 

sylvestris, ş.a.  
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Vegetaţia acvatică din spaţiul analizat, întâlnită de-a lungul malurilor râurilor şi lacurilor, 

se dezvoltă sub forma vegetaţiei palustre bistratificate:  
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- un strat cu o înălţime medie de 1,5-2,0 m unde predomină stuful (Phragmites australis), 

papura (Typha latifolia), rogozul (Carex pseudocyperus); 

- un strat bazal cu o înălţime de 40 - 50 cm compus din specii higrofile şi hidrofile: 

Oenanthe aquatica, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Poa trivialis, Juncus effusus.  

În perimetrul localităţilor suprapuse peste terenuri cu exces de umiditate, apare mana de apă 

(Glyceria maxima) sub forma unor pâlcuri şi în asociere cu alte specii, cum ar fi: Phalaris 

arundinacea, Carex pseudocyperus, Mentha aquatica. Această cenoză se dezvoltă în ape stagnante 

cu un conţinut bogat de materii organice. Sectoarele cu pantă redusă, unde curentul este slab, se 

remarcă printr-o vegetaţie cu plante submerse: brădiş (Myriophyllum verticillatum), broscariţă 

(Potamogeton natans), paşă (Potamogetum crispus). În unităţile lacustre (naturale şi antropice) apar 

elemente plutitoare de genul: lintiţa (Lemna minor). 

În cursurile râurilor din sectorul colinar, există o serie de plante bine fixate de pietre şi 

bolovani, cum sunt muşchii (Fontinalis) şi algele filamentoase, care formează bioderma vegetală. 

Cele mai multe specii ale biodermei sunt specii reofile - adică adaptate la un curent puternic al apei. 

La adăpostul pietrelor şi a stâncilor din apropierea malurilor există o multitudine de briofite şi alge 

albastre. 

 

Tipuri de ecosisteme forestiere  

Tipologia forestieră are un rol important în fundamentarea ecologică a silviculturii, prin 

aceasta putându-se stabili unităţi de pădure deosebite din punct de vedere ecologic, caracterizându-

le structural şi funcţional. Aceasta furnizează parametri ecologici necesari pentru alegerea (sau 

dezvoltarea) şi aplicarea măsurilor de gospodărire adecvate. 

Ecosistemele forestiere naturale din regiunea studiată, care s-au mai păstrat pe suprafeţe 

destul de mici, sunt de regulă mai mult sau mai puţin modificate de om. Cele mai semnificative 

schimbări în fizionomia peisajului forestier au apărat în cadrul zonelor de luncă şi terase joase, unde 

vegetaţia lemnoasă a fost înlăturată aproape în totalitate. 
 Făget mijlociu productiv, cu mull-moder, pe eutricambisoluri şi luvosoluri stagnice, 

hidric cvasiechilibrate, cu Carex pilosa. 
 Făget mijlociu productiv, cu moder (mull-moder), pe luvosoluri tipice şi luvisoluri 

albice, hidric echilibrate, cu Festuca drymeia. 
 Făget cu carpen înalt şi mijlociu productiv, cu mull, pe eutricambisoluri şi luvosoluri, 

hidric echilibrate, cu Asperula - Asarum - Stellaria. 
 Făget cu carpen mijlociu productiv, cu mull-moder, pe luvosoluri stagnice, hidric 

cvasiechilibrate, cu Carex pilosa. 
 Gorunet înalt şi mijlociu productiv, cu mull, pe luvosoluri tipice şi albice, hidric 

echilibrate cu Asperula - Asarum - Stellaria.  
 Gorunet mijlociu productiv, cu mull-moder (mull), pe luvosoluri albice, hidric 

cvasiechilibrate, cu Carex pilosa. 
 Gorunet slab productiv, cu  moder,  pe  luvosoluri  şi stagnosoluri, hidric periodic 

deficitare, cu Poa - Carex praecox. 
 Gorunet mijlociu şi slab productiv, cu moder, pe eutricambisoluri şi luvosoluri albice, 

hidric cvasiechilibrate, cu Luzula luzuloides. 
 Gorunet mijlociu productiv, cu moder, cu luvosoluri, hidric cvasiechilibrate, cu Festuca 

heterophylla. 
 Gorunet cu carpen înalt şi mijlociu productiv, cu mull, pe eutricambisoluri şi luvosoluri, 

hidric echilibrate, cu Asperula - Asarum - Stellaria.  
 Stejăret pedunculat  înalt  şi  mijlociu  productiv, cu  mull, pe eutricambisoluri şi 

preluvosoluri, hidric optimale, cu Rubus - Aegopodium. 
 Goruneto-stejăret mijlociu productiv, cu mull, pe preluvosoluri şi luvosoluri stagnice, 

hidric echilibrate, cu Asperula - Asarum - Stellaria. 
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 Zăvoi de anin alb şi negru înalt şi mijlociu productiv, cu mull, pe aluviosoluri gleice, 

hidric optimale, cu Rubus caesius - Aegopodium podagraria. 

 

Grupările ecoproductive 

Cuprind tipurile de pajişti care evoluează în condiţii asemănătoare de creştere şi dezvoltare 

şi cărora, în scop productiv, li se pot aplica aceleaşi măsuri agrofito-pedoameliorative, iar prin 

intervenţia antropică, cu aceleaşi metode şi mijloace, ar suferi aceleaşi modificări cantitative şi 

calitative. 

Păşunile şi fâneţele din teritoriul analizat se încadrează atât în zona dealurilor, cât şi în cea 

de câmpie care au condiţii naturale prielnice pentru dezvoltarea vegetaţiei ierboase.  

Pajiştile zonale 
 Pajiştile de Botriochloa ischaemum (bărboasa) -  sunt tipuri de pajişti derivate din cele de 

Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al păşunatului abuziv, neraţional şi al eroziunii 

solului. Valoarea pastorală şi productivitatea sunt foarte slabe, cu producţii de 1,5-5t/ha MV, în 

funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3-0,4 UVM/ha. 
 Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa) - se întâlnesc în zona pădurilor de cer şi 

gârniţă, la altitudini joase cuprinse între 100-250 m, pe terenuri plane şi uşor înclinate, are 

valoare furajeră bună şi grad ridicat de consumabilitate. Valoarea pastorală este bună, producţie 

de 7,5-12,5 MV şi o capacitate de păşunat de 1-1,5 UVM/ha. 
 Pajiştile de Agrostis tenuis (iarba câmpului) - cuprinde pajişti cu o vegetaţie bogată şi variată 

în diverse specii, cu multe graminee mezofile (Agrostis tenuis, Festuca pratensis, Dactylis 

glomerata, Lolium perenne), specii de leguminoase, în general sărace în cyperacee şi juncacee, 

cu o productivitate ridicată şi care le situează printre pajiştile cele mai valoroase din regiune. 

Valoarea pastorală este bună, producţia medie este de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat 

de 1,0-1,2 UVM/ha.  

Pajişti azonale 
 Pajiştile din lunci şi bazinete depresionare sunt influenţate de condiţiile de sol şi umiditate 

specifice luncilor râurilor şi ariilor microdepresionare. Vegetaţia: Agrostis stolonifera (iarba-

câmpului); Alopecurus pratensis (coada-vulpii); Poa pratensis (firuţa); Lolium perenne (iarba 

de gazon, raigrasul peren); Arrhenatherum elatius (ovăsciorul); Festuca pratensis (păiuş de 

livezi) etc. Modul de folosinţă este în regim de fâneaţă şi uneori mixt (fâneaţă-păşune). Acest tip 

de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, datorită regimului de umiditate favorabil şi 

solurilor bogate, aluvionare din luncile râurilor. Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, 

cu producţii de 7,5-15 (30) t/ha MV, în funcţie de tip şi modul de întreţinere. 
 Pajiştile de pe solurile saline şi alcaline. Speciile dominante sunt Salicornia europaea – 

Suaeda maritima, răspândite mai ales pe solonceacuri, pe care cresc aproape în exclusivitate 

specii fără valoare furajeră. Din punct de vedere al valorii furajere a asociaţiilor praticole 

halofile, aceasta este redusă, producţiile fiind foarte mici şi de calitate slabă, creşterea producţiei 

acestor pajişti necesitând lucrări de ameliorare. 

Sectorul câmpiilor joase prezintă un factor hidric caracterizat printr-un nivel foarte variabil, dar 

în general apropiat de suprafaţă (0,5-1,5 m). Acest lucru are influenţă directă asupra structurii 

floristice a pajiştilor respective, deoarece acestea ocupă în general forme negative de relief unde 

apa stagnează la suprafaţa solului în perioadele cu precipitaţii abundente, cea mai mare parte a 

acestora căzând primăvara şi toamna. Astfel, structura floristică a asociaţiilor vegetale din 

pajiştile permanente sărăturate se află în corelaţie cu condiţiile staţionale. Structura deosebit de 

complexă a covorului vegetal este determinată de variaţia foarte pronunţată a factorilor 

microstaţionali care determină o puternică diversificare din punct de vedere a bioformelor, 

ecoformelor şi elementelor fitogeografice. Fitocenozele halofile întâlnite se încadrează în 

grupele de vegetaţie caracteristice vegetaţiei bălţilor şi mlaştinilor salinizate; buruienăriilor din 

terenurile salinizate şi vegetaţiei pajiştilor halofile. Dintre speciile halofile se întâlnesc: Statice 
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gmelini, Camphorosma annua, Artemisia maritima ssp. monogyna, Plantago maritima, 

Plantago tenuiflora, Aster tripolium, Podospermum canum, Puccinelia distans, Puccinelia 

limosa, Lotus tenuis, Lotus angustissimum, Beckmania erucaeformis, Juncus gerardi, Trifolium 

fragiferum, Trifolium angulatum, Trifolium parviflorum, Trifolium micranthum, Ranunculus 

sceleratus, Poa bulbosa var. vivipara, Festuca pseudovina.  
 Pajiştile de pe terenurile nisipoase (Câmpia Voivozi-Urziceni). Vegetaţia este rară, cu specii 

fără valoare furajeră. Valoarea pastorală a acestora este redusă. Suprafeţele de teren ocupate de 

nisipurile continentale au un aspect vălurit datorită dunelor de nisip, iar permeabilitatea mare la 

apă, face ca aceste nisipuri să fie uscate în partea superioară a dunelor şi mai umede în 

microdepresiunile intredunale. Specii ierboase tipic psamofile sunt Polygonum arenarium, 

Centaurea arenaria, Ceratocarpus arenarius, Helycrysum arenarium, Mollugo cerviana, 

Tribulus terrestris, Tragus racemosus, Astragalus varius şi altele.  

Desţelenirea pajiştilor nu se va efectua pe terenurile cu pantă mai mare de 10
o
, cele aflate în 

proximitatea ogaşelor şi ravenelor active, indiferent de pantă, pentru a preveni eroziunea solului, cât 

şi pe solurile cu grosime sub 10-20 cm a orizontului superior (A), care pot avea fragmente de roci 

dure de suprafaţă sau pe terenurile în care apa freatică se află sub 50 cm adâncime. 

Nu se recomandă efectuarea lucrărilor de desţelenire a pajiştilor naturale, în vederea 

înfiinţării de pajişti semănate, numai în următoarele situaţii: 

- când în vegetaţie predomină plantele cu valoare furajeră slabă sau sunt dăunătoare în 

proporţii de 80-85%, indiferent de producţia acestora; 

- pajiştile au un potenţial natural de producţie foarte scăzut (< 4-5 t/ha MV) şi capacitate de 

păşunat de sub 0,5 UVM/ha; 

- pajiştile au peste 25-30% goluri în vegetaţie, musuroaie înţelenite sau după defrişarea celor 

invadate cu vegetaţie lemnoasă. 

 
Resursele faunistice 

Ca expresie a evoluţiei ecologice şi a condiţiilor naturale actuale, elementele faunistice ale 

regiunii investigate aparţin spaţiului de interferenţă dintre provinciile pannonică şi dacică.  

Prezenţa ecosistemelor forestiere pe circa 45,7% din teritoriu, împreună cu fauna cinegetică 

asigură un valoros fond de vânat, care constituie o bogăţie naturală de interes local. În ceea ce 

privesc efectivele existente din speciile de vânat principal se apreciază că acestea sunt reduse în 

comparaţie cu efectivele optime. 

Fauna zonelor antropizate nu este altceva decât rezultatul modificărilor apărute în structura 

vegetaţiei şi a efortului acesteia de a se adapta noilor habitate. Impactul direct şi indirect exercitat de 

factorul antropic (defrişări, lucrări agrotehnice, păşunat, extinderea perimetrelor construite, ş.a.) 

asupra componentei naturale, a indus transformări cu grad mare de remanenţă în structura 

funcţională a biotopurilor şi biocenozelor din regiune.   

În funcţie de repartiţia zonală şi tipologia asociaţiilor vegetale (naturale şi antropice) în care 

au fost identificate elementele faunistice din spaţiul analizat se pot distinge următoarele categorii 

majore: fauna etajului nemoral (păduri de fag şi gorun), fauna de silvostepă, fauna azonală şi fauna 

zonelor antropizate. 

 

 

a) Fauna etajului nemoral (păduri de fag şi gorun)   

Mamiferele sălbatice întâlnite în acest etaj sunt: căpriorul (Capreolus capreolus), cerbul 

(Cervus elaphus), jderul de copac (Mustela martes), lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa), 

vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Moles taxus), iepurele (Lepus europaeus), şoarecele scurmător 

(Clethrionomys glareolus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis).  

Dintre păsări se remarcă: ierunca (Tetrastes bonasia), acvila ţipătoare mică (Aquila 

pomarina), şorecarul comun (Buteo buteo), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucul (Cuculus 
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canorus), huhurezul mic (Strix aluco), ciocănitoarea mare (Dendrocops major), pitulicea mică 

(Phylloscopus collybita), sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), codroşul de grădină (Phoenicurus 

phoenicurus), fâsa de pădure (Anthus trivialis), cinteza (Fringilla coelebs).  

Fauna făgetelor mai cuprinde un număr mare de insecte care trăiesc în frunzar şi sunt 

reprezentate prin numeroase specii de coleoptere, proture, colembole, himenoptere, diptere. 

Insectele sunt prezente fie în stadiul de larvă, fie în cel de adult. Unele consumă frunze ca omizile 

defoliatoare ale coleopterelor şi afidelor, altele distrug lemnul.  

Fauna gorunetelor este alcătuită din mamifere, păsări, reptile, batracieni. Mamiferele care 

trăiesc în aceste păduri nu sunt locuitori tipici ai acestora: pârşul de stejar, iepurele (Lepus 

europaeus), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), căpriorul (foarte 

frecvent), veveriţa (rar), pisica sălbatică (rar). 

Ornitofauna gorunetelor este foarte bogată fiind alcătuită din: porumbei sălbatici (Columbia 

oenas), turtureaua (Streptopelia turtur), gaia roşie (Milvus milvus), uliul porumbar (Accipiter 

gentilis), potârnichea (Perdix perdix), fazanul (Phasianus colchicus), cucul (Cuculus canorus), 

privighetoare (Luscinia megarhynchos), piţigoi (Parus), mierla (Turdus merula), grangurele 

(Oriolus oriolus), sticletele (Carduelis carduelis), sitarul (Sopolax rusticola), florinte (Carduelis 

chloris). 

Dintre reptile amintim: şarpele orb (Anguis fragilis), şarpele de casă (Natrix natrix), şopârla 

cenuşie (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis). 

Amfibienii sunt prezenţi în gorunete pe sol prin: broasca roşie de pădure (Rana dalmatiana), 

broasca râioasă brună (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis), brotăcelul (Hyla arborea) - 
specie de câmpie puţin numeroasă.  

Dintre nevertebrate se întâlnesc în frunzarul pădurii: melci, păianjeni, insecte, râme, 

miriapode, colembole. 

b) Fauna de silvostepă 

Fauna de silvostepă este mai puţin variată decât cea de pădure. Mamiferele caracteristice 

sunt rozătoarele: hârciogul (Cricetus cricetus), popândăul (Citellus citellus), şoarecele de câmp 

(Microtus arvalis), şoarecele pitic (Micromys minutus), orbetele (Spalax graecus), iepurele de câmp 

(Lepus europaeus), iar în apele de câmpie întâlnim şobolanul de apă (Arvicola terrestris) şi bizamul 

(Ondatra zibethicus).  

Ornitofauna este alcătuită din: dropia (Otis tarda), pitpalacul (Turnix worcesteri), 

potârnichea (Perdix perdix), eretele sur (Circus pygargus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), ciuful 

de pădure (Asio otus), guguştiucul (Streptopelia decaocto), fâsa de câmp (Anthus campestris), 

ciocârlia (Alauda arvensis), cioara neagră (Corvus corone), lăcarul de pipirig (Acrocephalus 

paludicola), vrabia de casă (Passer domesticus), stăncuţa (Corvus monedula). 

Reptilele sunt slab reprezentate atât ca specii cât şi ca indivizi: şarpele de casă (Natrix 

natrix), şarpele de apă (Natrix tessellata), şopârla de câmp (Lacerta agilis); iar dintre batracieni: 

broasca râioasă comună (Bufo bufo), broasca de pământ (Pelobates fuscus). 

Fauna acestei zone de silvostepă cuprinde numeroase specii de insecte predominând 

ortopterele (lăcuste, cosaşi de păşune, greiere de pădure, călugăriţa) şi coleopterele. 

c) Fauna azonală 
 Fauna stâncăriilor - zonă cu condiţii austere de viaţă care individualizează un 

complex faunistic, iar animalele prezintă o serie de adaptări speciale. Fauna petrofilă 

este formată din: păsări, reptile, insecte şi gasteropode. 
 Fauna nisipurilor (psamofilă) - prezintă o serie adaptări morfologice şi etologice. 

Cele mai numeroase specii aparţin insectelor şi reptilelor, deoarece învelişul lor 

tegumentar impermeabil permite supravieţuirea cu o cantitate mică de apă. Întâlnim în 

această zonă gasteropode, insecte (ortoptere, coleoptere), iar vertebratele sunt 

reprezentate de amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. 
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 Fauna sărăturilor. Cele mai des întâlnite specii sunt: fluturele Cuculia asteris, 

heteropterul Leptoceraea viridis, hemopterul Euconomelus lepidus precum şi unele 

specii de paseriforme. 
 Fauna turbăriilor cuprinde nevertebrate, relicte glaciare tipice şi în mai mică măsură 

vertebrate, cum este asociaţia ornitologică Dendrocopeta majoris - Anthetum trivialis. 

Dintre animalele caracteristice sunt doar specii de protozoare, rotiferi, tardigrade şi 

gastotrichi. 
 Fauna luncilor şi a stufului. Mamiferele caracteristice acestor zone: bizamul 

(Ondatra zibethicus), vidra (Lutra lutra), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus 

scrofa), etc. Avifauna este alcătuită din: barza albă (Ciconia ciconia), sitarul de mal 

(Limosa limosa), privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia), lăstunul de mal (Riparia 

riparia), cucul (Cuculus canorus), codobatura sură (Motacilla cinerea). 
 Pe lângă acestea se adaugă o serie de nevertebrate: moluşte caracteristice, 

microcrustacei, păianjeni, unele insecte mai puţin caracteristice. Acestora li se adaugă 

şi biotopul apelor curgătoare şi lacustre, printr-o diversificată faună piscicolă 

(ihtiofaună): crap (Cyprinus carpio), clean (Leuciscus cephalus), somn (Silurus 

glanis), scobar (Chondrostoma nasus), ştiucă (Esox lucius), iar dintre păsările care 

trăiesc în preajma lacurilor - raţa sălbatică (Anas platgrincos). 

d) Fauna zonelor antropizate (fauna localităţilor şi a terenurilor agricole) 
 Fauna ruderală este reprezentată de specii de vertebrate, mamifere: dihorul de casă 

(Mustela putorius), şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus), şoarecele de câmp 

(Apodemus agrarius); păsări: ciocârlanul (Galerida cristata), pietrarii (Oenanthe 

oenanthe); reptile: guşterul (Lacerta virldis); amfibieni: broasca râioasă (Bufo bufo); 

moluşte: limax.  
 Fauna parcurilor şi grădinilor este reprezentată în principal de păsări, insecte şi 

gasteropode. 
 Păsările sunt extrem de variate: ciocănitori, sturzi, piţigoiul mare (Parus major), 

sticlete (Carduelis carduelis), cinteză (Fringilla coelebs), coţofana (Pica pica).  
 Dintre insecte putem aminti: gărgăriţa merilor, gândacul zmeurei, omida păroasă a 

dudului (Hyphantria cunea).  În locurile umede din parcuri se întâlnesc diverse 

specii de melci. 
 Fauna culturilor de legume este reprezentată prin: cârtiţe (Talpa europaea), 

rândunele (Hirundo rustica), lăstuni de casă (Delichon urbica), piţigoiul sur (Parus 

palustris), iar dintre nevertebrate: gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides obsoletus), 

ploşniţa roşie a verzei (Eurydema ornatum), gândacul de Colorado (Leptinotarsa 

decemlineata), gărgăriţa cepei (Ceutorrhynchus suturalis), păduchele verde al 

castraveţilor (Cerosipha gossypii). 
 Fauna culturilor de cereale reprezentată prin: iepurele de câmp (Lepus europaeus), 

hârciogul (Cricetus cricetus), popândăul (Citellus citellus), şoarecele de câmp 

(Microtus arvalis), cioara de semănătură (Corvus frugilegus). Dintre nevertebrate 

întâlnim: cărăbuşii cerealelor (Anisoplia segetum), ploşniţa cerealelor (Eurigaster 

integriceps). 
 Fauna livezilor este alcătuită din păsări insectivore: graurul (Sturnus vulgaris), 

sticletele (Carduelis carduelis), botgros (Coccothraustes coccothraustes), grangurele 

(Oriolus oriolus). Dintre insectele fitofage: păduchele verde al mărului (Aphis pomi), 

gărgăriţa florilor de măr (Anthonomus pomorum), viermele merelor (Laspeyresia 

pomonella), păduchele de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), precum şi unele 

specii de limax. 
 Fauna viilor este cea mai săracă, fiind alcătuită din insecte dăunătoare: viermele de 

sârmă (Agriotes lineatis), cărăbuşul marmorat (Polyphyllo fullo), cărăbuşul viţei-de-
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vie (Anomala vitis), molia strugurilor (Lobesia botrana), viespea strugurilor (Vespa 

germanica). Dintre aranee: păianjenul roşu (Tetranychus urticae), erinoza viţei-de-

vie (Eriophyes vitis Pgts.). Dintre păsări cele mai des întâlnite sunt: mierlele (Turdus 

merula) şi cristeii de câmp (Crex crex). 
 

Vegetaţia cultivată 

În mediile antropizate (urbane sau rurale) vegetaţia naturală a fost defrişată şi înlocuită, în principal, 

cu plante de cultură (cerealiere sau pomicole).  

De importanţă economică pentru localnici o prezintă cerealele – grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, 

porumb, sorg - (ocupă 73% din suprafaţa arabilă), plantele de tehnice - floarea-soarelui, inul pentru 

fibră, cânepa pentru fibră, sfecla de zahăr, tutunul - (ocupă 15% din suprafaţa arabilă), culturi 

furajere - lucernă, trifoi, porumbul pentru siloz, sfecla furajeră şi bostănoasele de nutreţ - (ocupă 

8% din suprafaţa arabilă).  

 

O menţiune aparte trebuie făcută asupra pomiculturii. Ca un punct forte al acestor segmente 

productive se numără diversitatea speciilor pomicole, aparţinând sămânţoaselor (măr, păr, gutui), 

sâmburoaselor (prun, cireş, vişin, cais, piersic), nuciferelor (nuc, alun) şi baciferelor (zmeur, coacăz, 

căpşun).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului 
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Unul din elementele determinate ale relaţiilor teritoriale este reprezentat de poziţionarea 

geografică, care conferă, fie valenţe de favorabilitate, fie de restrictivitate. Din acest punct de 

vedere, poziţionarea arealului studiat se constituie ca un factor cheie în stabilirea unor coordonate 

ale dezvoltării. Se remarcă faptul că arealul în cauză beneficiază de o poziţie favorabilă în cadrul 

teritoriului naţional. Pe de o parte, poziţionarea periferică în cadrul judeţului îi permite relaţionarea 

directă cu unităţile administrativ – teritoriale  aflate în judeţele limitrofe: Bihor şi Sălaj; pe de altă 

parte, poziţionarea periferică în carul teritoriului naţional îi conferă capacitatea de interacţionare cu 

structurile spaţiale prezente în statul vecin, Ungaria. Cumularea celor două situaţii de contiguitate 

(naţională şi extranaţională) induce o stare de potenţializare poziţională, deschizând perspectiva 

unei relaţionări intense, cu valenţe structurante în aport cu obiectivele de dezvoltare teritorială.  

Un al doilea aspect cu implicaţii directe asupra relaţiilor spaţiale şi asupra dezvoltării 

teritoriale este reprezentat de căile de comunicaţii. Caracteristicile cantitative şi calitative sunt 

responsabile în mod direct de facilitarea sau inhibarea fluxurilor materiale şi de persoane şi deci 

sunt responsabile de integrarea spaţială a teritoriului respectiv. 

Căile rutiere existente în regiune sunt bine reprezentate, indicatorii cantitativi (lungime, 

densitate, conectivitate) constituindu-se ca elemente cu valenţe de susţinere a diverselor activităţi 

economice şi fluxuri vehiculate în teritoriu. Sunt prezente segmente aparţinând următoarelor artere: 

- DN 1F, care facilitează conectarea cu judeţul Sălaj şi cu Ungaria (prin intermediul 

Punctului de trecere a frontierei Urziceni); 

- DN 19, care facilitează legăturile cu judeţul Bihor, cu alte unităţi administrativ – 

teritoriale din judeţ, dar şi cu judeţul Maramureş. 

- DJ 108 M, pe relaţia Tăşnad – Cig – Eriu Sâncrai – Craidorolţ – Pişcari – Terebeşti 

– Gelu – Mădăraş. 

- DJ 108 M, care realizează legătura între Tăşnad (inclusiv interconectarea cu DN 

1F) – Santău – Chereuşa, Andrid, Dindeşti – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – 

Carei – Cămin – Lucăceni – Berveni. 

- DJ 109P, pe relaţia Tăşnad – Cehăluţ – Cehal – limita cu judeţul Sălaj. 

- DJ 191, pe relaţia Tăşnad – Blaja - Cean – limita cu judeţul Bihor 

- DJ 195D, pe relaţia Tăşnad – Silvaş – Săuca, cu interconectare la DJ 108M 

- DJ 195C, pe relaţia Ady Endre – Căuaş – Hotoan – Sydyrău – Piru Nou – Pir – 

limita cu judeţul Bihor 

- DJ 196B, care realizează legătura între Carei – Foieni – Ciumeşti – Sanislău – 

Petreşti 

- DJ 196 C, pe relaţia Sanislău – Horea – Scărişoara Nouă – Resighea – Pişcolţ – 

Andrid. 

Acestora li se adaugă o serie de drumuri comunale care contribuie la creşterea semnificativă a 

conectivităţii rutiere. 

Căile feroviare prezente în arealul studiat sunt reprezentate de calea ferată nr. 412. şi calea ferată 

402. Prima dintre ele facilitează legătura între judeţul Satu mare şi judeţul Sălaj (Carei – Sărmăşag – 

Zalău – Jibou). În teritoriul studiat sunt prezente o serie de staţii de cale ferată şi halte, după cum 

urmează: Tiream – Hotoan – Santău – Tăşnad – Săcăşeni. Importanţa celei de a doua rezultă din 

faptul că face legătura între judeţul Satu Mare şi Bihor, iar pe de altă parte, prin faptul că asigură 

relaţia cu teritoriul ungar, prin intermediul Punctului de trecere a frontierei Halmeu (pentru traficul 

de mărfuri). Pe teritoriul analizat sunt prezente o serie de staţii de cale ferată şi halte, după cum 

urmează: Resighea – Sanislău – Marna Nouă. 

 Principalele deficienţe ale reţelei rutiere provin din degradarea calitativă a acestora, dar şi 

din faptul că nu dispune de artere de ocolire a localităţilor. Traversarea localităţilor rurale şi 

urbane reprezintă un element generator al unui complex de condiţii negative în raport cu traficul 

(creşterea duratei de deplasare) dar şi în raport cu diminuarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei 
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(creşterea numărului de accidente de circulaţie) dar şi a celor de locuire (poluarea aerului, poluarea 

fonică). 

 
Fig. 29. Reţeaua căilor de comunicaţii 
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În cazul căilor ferate deficienţele se înscriu în tabloul general negativ al acestui segment la 

nivel naţional, în care diminuarea drastică a traficului de pasageri şi mărfuri se repercutează 

negativ asupra funcţionalităţii de ansamblu, făcând dificilă asigurarea unei mentenanţe 

corespunzătoare a infrastructurii.  

Din punct de vedere al integrării funcţionale în interiorul teritoriului studiat dar şi cu entităţile 

spaţiale învecinate, se remarcă faptul că reţeaua de căi de comunicaţie, în ciuda deficienţelor 

menţionate, are capacitatea de a facilita relaţiile spaţiale între localităţile analizate. Fie că este 

vorba despre relaţii economice (fluxuri de materii prime sau produse finite), fie despre asigurarea 

nevoilor de deplasare a populaţiei (navetism, turism), caracterul de reţea este pe deplin asigurat, 

favorizând conturarea şi funcţionarea unor noduri de reţea dar şi a centrelor de comandă internă 

(Tăşnad), de imediată proximitate (Carei) ori judeţeană (Satu Mare). 
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II.2.1.3 Populaţie – demografie 
 

Populaţie 

 

2004 

 

2008 

 

Evoluţie/ 

Regresie 

Soldul 

migrării 

 

Soldul 

natural 

(natalitatea-

mortalitate) 

Sub 

20 

ani 

2008 

Peste 

60 

ani 

2008 

Populaţia 

activă 

(persoanele 

între 20 -60 

de ani) 

Şomaj 

 

Total  50914 49560 - 1354 27 -159 11180 15367 23013 3568 

%  100 100 -2,73 0,054 -0,32 22,56 31,00 46,44 7,20 

 

Teritoriul aflat în studiu, cuprinzând oraşul Tăşnad şi 18 comune învecinate se desfăşoară  

pe o suprafaţă de 1099 kmp şi are o populaţie de 49.560 locuitori (2008), în scădere cu 2,73 % faţă 

de anul 2004 când numărul populaţiei era de 50.914.  
Tabelul 11 

Evoluţia numerică a populaţiei şi dinamica acesteia în intervalul 2004 - 2008 
Nr. 

Crt. 
Localitatea 2004 2005 2006 2007 2008 Dinamica 

                

1 ANDRID 2583 2550 2543 2512 2499 96,74 % 

2 BERVENI 3654 3599 3592 3569 3567 97,61 % 

3 CĂMIN 1349 1344 1340 1342 1347 99,85 % 

4 CĂPLENI 3153 3161 3136 3150 3164 100,34 % 

5 CĂUAŞ 2552 2484 2565 2458 2428 95,14 % 

6 CEHAL 1911 1844 1780 1763 1725 90,26 % 

7 CIUMEŞTI 1434 1459 1435 1440 1451 101,18 % 

8 FOIENI 1914 1865 1865 1854 1860 99,73 % 

9 PETREŞTI 1640 1611 1602 1595 1587 96,76 % 

10 PIR 1671 1645 1626 1593 1588 95,03 % 

11 PIŞCOLT 3178 3175 3199 3184 3171 99,77 % 

12 SANISLĂU 3681 3634 3633 3637 3626 98,50 % 

13 SANTĂU 2628 2569 2556 2546 2552 97,10 % 

14 SĂCĂŞENI 1260 1227 1234 1217 1214 96,34 % 

15 SĂLACEA 3195 3183 3124 3118 3111 97,3 % 

16 SĂUCA 1481 1461 1456 1448 1438 97,09 % 

17 TĂŞNAD 9788 9659 9640 9479 9419 96,23 % 

18 TIREAM 2339 2322 2311 2298 2287 97,77 % 

19 URZICENI 1503 1518 1508 1517 1526 101,53 % 

  Total 50914 50310 50145 49720 49560  97,33 % 
 

Dinamica populaţiei (fig. 30) în teritoriul studiat este nuanţată, astfel că există trei localităţi 

cu dinamică pozitivă, anume în localităţile Căpleni (100,34 %), Ciumeşti (101,18 %) şi Urziceni 

(101,53 %), pe când în restul teritoriului se înregistrează scăderi de populaţie. La polul opus  se află 

localitatea Cehal cu o scădere numerică a populaţiei de 9,8 % în intervalul 2004 – 2008. 

Repartiţia densităţii populaţiei este ilustrată în fig.31. Cea mai mică densitate se 

înregistrează în cadrul comunei Săcăşeni (13,11 loc/kmp), urmată de Ciumeşti (22,13 loc/kmp), 

Căuaş (25,78 loc/kmp), Cehal (25,95 loc/kmp) şi Săuca (26,04 loc/kmp). 

Densitatea generală a populaţiei acestui areal este de 45, 63 loc/kmp, mult sub media pe ţară 

(90 loc/kmp). Doar în doi dintre localităţi se întâlnesc valori peste media naţională, anume la  

Tăşnad (97,12 loc/kmp) şi Căpleni (175,75 loc/kmp). 

 Populaţia regiunii analizate este în continuă scădere, ca de altfel pe întreg teritoriul naţional, 

dar şi în cel al majorităţii Statelor membre ale Uniunii Europene. Între principalele cauze ale 

scăderii numerice a populaţiei amintim: scăderea indicelui natalităţii, creşterea numărului celor 

plecaţi din localitate. La acestea se adaugă fenomenul de îmbătrânire demografică.  
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Dinamica naturală. Elementele definitorii ale mişcării naturale sunt reprezentate de naşteri (intrările 

demografice naturale în sistem) şi decese (ieşirile din sistem). Intensitatea intrărilor şi ieşirilor pe 

cale naturală într-un sistem demografic este exprimată prin natalitate (rata natalităţii) şi mortalitate 

(rata mortalităţii). 

 
Fig. 30. Dinamica naturală a populaţiei în intervalul 2004 - 2008 
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Fig. 31. Densitatea populaţiei în anul 2008 
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Fig. 32. Evoluţia populaţiei în intervalul 2004 - 2008 
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Fig. 33. Sporul natural al populaţiei în intervalul 2004 - 2008 
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Fig. 34. Mobilitatea teritorială a populaţiei în intervalul 2004 - 2008 
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Fig. 35. Numărul de salariaţi în anul 2008 
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Fig. 36. Evoluţia numărului de locuitori în intervalul 2004 - 2008 

Analiza mişcării naturale vizează perioada 2004 – 2008 şi are la bază informaţiile furnizate 

de către primăriile localităţilor. 

Natalitatea, privită în ansamblu, la nivelul arealului supus analizei, se înscrie în trendul 

relativ scăzut, ce caracterizează situaţia generală a României în privinţa naşterilor.  

În profil teritorial, natalitatea prezintă diferenţieri semnificative de la o unitate 

administrativă la alta. Astfel, cu valori superioare se înscriu comunele Căuaş, Tiream, Tăşnad, 

Pişcolţ, Berveni, iar cu valori minime Urziceni, Ciumeşti, Petreşti, Cehal şi Cămin. Pentru 

majoritatea comunelor se observă uşoare creşteri ale numărului naşterilor comparativ, intre anii 

2007 şi 2008. 

Mortalitatea se înscrie cu valori ridicate, uneori ce depăşesc natalitatea, datorită fenomenului 

generalizat de îmbătrânire demografică. Valori mari ale mortalităţii se întâlnesc la Berveni, 

Sanislău, Andrid, Căuaş, Pişcolţ şi Tăşnad. Tendinţa acestui parametru demografic este de 

accentuare pe fondul fenomenului sus menţionat, a scăderii nivelului de trai şi a problemelor din 

sistemul de ocrotire a sănătăţii.  

Bilanţul demografic natural are o singură valoare pozitivă la Săcăşeni, un indice de echilibru 

demografic la Tiream (creştere 0), în vreme ce toate celelalte localităţi relevă un bilanţ demografic 

natural negativ. Acest lucru se reflectă nemijlocit în tendinţa de scădere a populaţiei teritoriului 

analizat, şi de reducere cantitativă a resursei umane aferentă acestuia. 

Dinamica teritorială a populaţiei rezultă din raportul stabiliri – plecări. De notat că acest 

bilanţ poate fi analizat atât la nivelul fiecărei unităţi teritoriale în parte, dar şi la nivelul teritoriului 

analizat prin raportarea la intrările şi ieşirile din perimetrul acesteia. În general, bilanţul este negativ 

datorită pierderilor de populaţie ale oraşului Tăşnad. În majoritatea comunelor raportul este pozitiv, 

numărul celor sosiţi fiind superior plecărilor (Căpleni, Căuaş, Ciumeşti, Petreşti, Sanislău, Tiream, 

Urziceni). 

Structurile de populaţie reprezintă o componentă demografică deosebit de importantă în 

evaluarea potenţialului demografic general.  

Structura pe sexe (fig.37 ) reflectă o pondere uşor mai ridicată de până la 51,7 % a populaţiei 

feminine, a cărei durată de viaţă este superioară. Doar în comuna Santău observăm din acest punct 

de vedere o inversare a indicatorului, având 50,4% populaţie masculină. 

Populaţia pe grupe de vârstă (în anul 2009) pune în evidenţă tendinţa de îmbătrânire 

continuă a fondului demografic. În unele comune cum ar fi Săcăşeni, Santău, Cehal ea depăşeşte 

35%. O situaţie îngrijorătoare în legătură cu raportul dintre populaţia sub 20 ani şi cea peste 60 ani 

întâlnim în localităţile Tiream (370 persoane cu vârsta sub 20 ani şi 1220 persoane cu vârsta peste 

60 ani) şi Urziceni ( 290 persoane cu vârsta sub 20 ani şi 351 cu vârsta peste 60  ani). În localităţile  

Andrid, Berveni, Cămin, şi Santău tendinţa de îmbătrânire demografică este evidentă prin populaţiei 

vârstnice. În tendinţă uşoară de  întinerire demografică se înscriu comunele Ciumeşti şi Foieni. 
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51.7%

48.3%

Femei Bărbaţi
 

a) 

38.8%

41.9%

9.4%

9.5% 0.3%

Români Maghiari Germani Romi Alte etnii
 

b) 

41.5%

29.1%

22.1%

3.6% 3.7%

Ortodocşi Romano Catolici Reformaţi Greco Catolici Alte confesiuni
 

c) 
Fig 37. Structuri demografice: a) structura pe sexe; b) structura etnică; c) structura confesională 

Grupa de populaţie tânără corelabilă cu natalitatea este în scădere înregistrându-se valori 

cuprinse între 14 şi 17 %. 

Structura populaţiei ocupate se înregistrează la nivelul celor trei domenii principale de 

activitate: primar, secundar şi terţiar . Predomină net populaţia ocupată în sectorul primar cu valori 

de peste 90% în comunele Santău, Săuca, Cehal, Săcăşeni, Pir, Căpleni. 

În sectorul secundar valori mai ridicate se înregistrează la Tăşnad, Foieni, Pir, Berveni, cu 

valori cuprinse între 4 şi 8 %. 

Sectorul terţiar, al serviciilor, depăşeşte ca pondere pe cel secundar fără a avea însă valori 

ridicate. Cele mai mari valori se  regăsesc la Tăşnad unde dezvoltarea turismului a oferit 

oportunităţi pentru forţa de muncă locală, atât în ramura propriu zisă cât şi în cele care o deservesc 

(transport, alimentaţie publică, comerţ, servicii medicale). Cu valori mai ridicate se înscriu şi 

comunele Foieni, Petreşti, Ciumeşti, Berveni, Sanislău, etc. 

Structura etnică (fig.37) a populaţiei în anul 2009 este caracterizată de o pronunţată 

interferenţă, alături de români coabitând maghiari, rromi (ţigani), germani (şvabi), etc. La nivelul 

întregii unităţi, atât în mediul urban cât şi în cel rural predomină populaţia de etnie română (Berveni 

96,6 %, Pişcolţ 61,9%, Santău 54 %). Populaţia maghiară este majoritară în comunele Căpleni 

(91%), Urziceni (58,97 %) şi Foieni (55,78 %). Etnicii germani (9,4 % din totalul populaţiei) sunt 

bine reprezentaţi în localităţile Ciumeşti (60,9 %), Cămin (46,54 %), Petreşti (43,58 %), Foieni 

(41,34 %), Tiream (30,6%) şi Urziceni (22,93 %). Populaţia de origine germană, şvabi, aparţinând 

şvabilor sătmăreni s-a diminuat mult numeric prin emigrare sau asimilare. Populaţia de origine 

rromă este superioară numeric mediei pe judeţ şi pe ţară depăşind 9,5 %. Este concentrată îndeosebi 

în Tăşnad, dar şi în unele comune cum ar fi Tiream (21,91 %), Andrid (19,4 %), Petreşti (13,86 %), 

Pişcolţ (13,2 %) şi Cămin (7,49 %).  

Structura confesională (fig. 37 ) se suprapune în general structurii etnice, dar relevă o 

diversificare mai pronunţată. Astfel religia ortodoxă este predominantă în proporţie  de peste 40 %, 

fiind asumată de populaţia românească ca de exemplu în localităţile Pişcolţ (63,3 %), Andrid (53,44 

%), Tiream (45,48 %). Ei i se alătură însă într-un procent de sub 3,6 % confesiunea greco-catolică 
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prezentă mai ales în localităţile Berveni (61,53 %), Pişcolţ (4,2 %), Tiream (2,49 %) şi Andrid (2 

%). Cultul reformat (21 %) include cea mai mare parte a populaţiei maghiare cu valori mai 

importante în localităţile Berveni (44,94 %), Andrid (39,64 %), şi Pişcolţ (23,36 %). Religia romano 

catolică (29,1 %) defineşte acelaşi grup etnic reprezentând opţiunile unor locuitori din oraşul 

Tăşnad şi a majorităţii locuitorilor din comunele Foieni (96,36 %), Ciumeşti (89,31 %) şi Cămin 

(87,82 %). 

Se constată existenţa unor culte neoprotestante între care cel penticostal cu aderenţi mai 

numeroşi la Tiream (19,24 %), Berveni (6,38 %), Cămin (4,82 %) şi Tăşnad.  

 

Disfuncţii şi riscuri demografice 

În accepţiunea curentă, semnificaţia noţiunii de risc înglobează posibila apariţie a unui 

fenomen (proces) cu consecinţe negative. Dacă în cazul riscurilor naturale el poate îmbrăca forma 

unor evenimente mai puţin previzibile, ce se manifestă prin salturi intempestive de la o stare la alta, 

în momentul în care sunt depăşite pragurile energetice critice, evenimentele din categoria riscurilor 

demografice, de care ne ocupăm în analiza de faţă, au o manifestare graduală (Cocean, P., 2007). 

De pildă, îmbătrânirea demografică a unei populaţii ar putea determina o presiune puternică 

asupra populaţiei active, care ar duce la creşterea indicelui de dependenţă. 

În arealul de referinţă, riscurile demografice pot fi coroborate cu fazele de dezechilibru al 

grupelor majore de vârstă în care se află populaţia unor localităţi, cu dezechilibrul structurii pe sexe 

a populaţiei, cu trendul uşor descendent al natalităţii, cu efectele pe care la poate genera fenomenul 

migratoriu, la care ar putea fi adăugate o serie de fenomenele asociate stadiului dezvoltării 

economico-sociale şi derulării procesului de aderare la Uniunea Europeană. 

Începând cu 1990 segmentul populaţiei în vârstă de până la 14 ani a intrat în declin 

concomitent cu expansiunea segmentului de vârstă de peste 65 de ani. Numărul de naşteri scade 

continuu, lucru care a început să se reflecte şi în scăderea populaţiei din categoria de vârste cuprinsă 

între 15 – 19 ani.  

 Pe termen lung aceste tendinţe demografice vor afecta sistemul educaţional, în sensul 

reducerii efectivelor de elevi şi studenţi, cât şi expansiunea cererii pentru servicii de sănătate şi 

protecţie socială. Procesul de îmbătrânire a populaţiei va exercita o influenţă negativă asupra 

întregii economii, pe măsură ce numărul populaţiei inactive va dezechilibra, în sensul împovărării, 

sistemului asigurărilor sociale. 

 Teritoriul analizat aparţine Regiunii de Nord Vest, în care rata de dependenţă era de 42 %. 

 Dependenţa de sectorul agricol, combinată cu rata mare de dependenţă demografică 

(populaţia inactivă faţă de populaţia activă) şi consecinţele negative ale acestora asupra sistemelor  

sociale (sistemul de sănătate, bugetul asigurărilor sociale, sistemul de protecţie socială), vor avea un 

puternic impact negativ asupra dezvoltării economice şi vor contribui la decuplarea continuă de la 

creşterea economică a anumitor zone ale ţării, a căror populaţie activă va avea şi mai multe motive 

să migreze spre marile centre urbane. 

 Procesul industrializării forţate din perioada fostului regim social – politic a avut ca efect un 

transfer masiv de populaţie dinspre rural înspre urban, care a determinat încă de atunci scăderea 

generală a populaţiei rurale. Urbanul a absorbit populaţia matură, de vârstă fertilă, iar în rural a fost 

declanşat fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 Trendul descendent al majorităţii localităţilor din arealul analizat ar putea genera în timp 

insuficienţa resurselor umane pentru acoperirea locurilor de muncă, însă, în prezent, se pune mai 

degrabă problema creării locurilor de muncă şi nu a dificultăţii acoperirii lor. 

 Structura pe sexe, chiar şi în cazul localităţilor mai puţin echilibrate din acest punct de 

vedere, nu constituie o potenţială expunere la risc a populaţiei spaţiului analizat, datorită faptului că 

per ansamblu valoarea acestui indicator este redată de raportul 51,7 % femei şi 48, 3 % bărbaţi, 

valoare rezonabilă pentru un spaţiu în care chiar durata de viaţă a populaţiei feminine poate fi 

răspunzătoare pentru valorile amintite.  
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II.2.1.4 Patrimoniu de mediu 
 

Numele zonei  Suprafaţa în ha  Caracteristici principale (clasificarea 

directivelor privind Habitatele, Păsări, 

Habitate şi Păsări)  
ROSPA 0016  

“Câmpia Nirului - Valea 

Ierului”  

23848 - este caracterizat printr-o varietate a habitatelor 

seminaturale, fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri 

arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de 

acumulare, heleştee 

Cuprinde următoarele rezervaţii naturale de 
interes naţional 

 Pădurea de frasin Urziceni (S= 38,0 ha) 

rezervaţie de tip botanic - forestier; 

 Dunele de nisip de la Foieni (S= 10,0 ha) 

rezervaţie de tip botanic; 

 Mlaştina de la Vermeş (S= 10,0 ha) rezervaţie 

de tip botanic. 

ROSCI 0020  

„Câmpia Careiului” 
16259 - adăposteşte un număr de 14 tipuri de habitate 

naturale pentru a căror conservare este necesară 

declararea ca arii speciale de conservare, din care 

patru sunt prioritare; 

- au fost identificate 843 de specii de cormofite şi 
animale;  

- pe lângă acestea, un număr de 41 de specii sunt 

strict protejate de legislaţia europeană (DH şi DP), 

iar un număr de 77 specii sunt strict protejate de 

legislaţia naţională. 
ROSCI 0021  

„Câmpia Ierului” 
6535 Este caracterizat printr-o varietate a habitatelor 

seminaturale şi naturale: fâneţe, păşuni, tufărişuri, 

terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri 

de acumulare, heleştee şi zone mlăştinoase. 

 

Starea mediului 

În cadrul teritoriului analizat nu există industrii cu emisii poluante semnificative, atât în aer 

cât şi în apă. Fenomenele de poluare, la scară redusă se observă în perimetrele cu activitate 

industrială, integrate preponderent localităţii Tăşnad, unde scurgerile de substanţe chimice cu 

diverse compoziţii, afectează areolar solul, fără repercusiuni asupra populaţiei sau peisajului.  

 În mod similar, prin monitorizarea lunară a emisiilor de poluanţi din aer, efectuată de către 

APM Satu Mare, pe baza probelor de pulberi sedimentabile recoltate în zona centrală a oraşului 

Tăşnad, se constată că la analizele gravimetrice şi cele de metale grele nu s-au depăşit limitele 

maxime admise (17 g/m
2
/lună).  

 

Sub aspectul calităţii apei se constată ca apele subterane freatice şi cele de suprafaţă sunt 

supuse riscului de poluare cu substanţe organice, nitraţi şi compuşi ai fosforului datorită activităţilor 

agricole şi a evacuărilor de ape menajere insuficient sau neepurate. 

Valea Ierului după grupa de indicatori regim de oxigen se încadrează în clasa a II-a de 

calitate, pe secţiunea cuprinsă între extremităţile localităţilor Căuaş – Andrid, iar la indicatorul 

nutrienţi se încadrează în clasa a III-a de calitate pe un tronson de 11 km (amont zona Andrid). La 

grupa micropoluanţi anorganici şi organici se încadrează în clasa a II-a de calitate, iar după grupa 

de indicatori metale - fracţie dizolvată se încadrează în clasa a III-a de calitate pe toată lungimea 

teritoriului analizat (31,9 km). 

Ierul prezintă o stare ecologică moderată - în raport cu fitoplanctonul - în secţiunea Andrid, 

iar în restul secţiunilor o stare ecologică bună. În funcţie de fitobentos, Ierul se caracterizează printr-

o stare ecologică bună pe tronsonul izvor – zona Andrid. 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

Calitatea apei din punct de vedere al substanţelor prioritar periculoase, conform datelor 

furnizate de Direcţia Apelor Crişuri, este corespunzătoare la indicatorul Crtot, dar prezintă depăşiri 

pentru indicatorul Cu, în secţiunile: Ier – Andrid (6,95 μg/l), Zimoiaş – Andrid (2,94 μg/l) şi 

Checheţ – Săcăşeni (6,03 μg/l), faţă de 1,3 μg/l admis. 

Râul Crasna, în sectorul Berveni, se încadrează în clasa a III-a de calitate atât la regimul 

nutrienţilor (NH4, NO2 şi ortofosfaţi şi Ptot ), cât şi la grupa regimului oxigenului (CBO5 şi CCOCr). 

Localităţile din mediul rural nu dispun de un sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

Haznalele de diferite tipuri realizate în pământ au efecte de poluare asupra solului, subsolului şi a 

apelor freatice utilizate de populaţie prin fântâni. Apele din precipitaţii sunt colectate şi evacuate 

prin rigole deschise şi şanţuri stradale. Realizarea reţelei de canalizare se află în stadiul de proiect. 

În urma investigaţiilor efectuate de către Autoritatea Sănătăţii Publice cu privire la calitatea 

apei din fântânile care au fost utilizate ca surse locale de apă potabilă, s-au înregistrat depăşiri 

pentru nitraţi, peste limita maximă admisă (50 mg/l apă) în următoarele localităţi: Cehal (150-500 

mg/l), Berveni (80 mg/l), Tiream (150 mg/l) şi Urziceni (150 mg/l). 

Sub aspect hidrochimic apele pâraielor aparţin tipului bicarbonatat calcic cu mineralizare 

medie (200-500 mg/l). Duritatea destul de ridicată a apelor este determinată de prezenţa sulfaţilor în 

formaţiunile sedimentare din cuprinsul teritoriului. 

Alimentarea cu apă a oraşului Tăşnad se face prin intermediul a 9 foraje de adâncime 

situate în lunca Văii Santău, cu o adâncime de 40 - 220 m. În anul 2008 au fost în funcţiune 7 

foraje, iar cantitatea de apă brută captată a fost de 630.000 m
3
. Consumul de apă potabilă, la nivelul 

localităţii Tăşnad a fost de 277.752 m
3
, iar pentru zonele rurale alimentate cu apă de la sistemul 

municipiului Carei, de 23.012 m
3
 (Urziceni) şi 16.428 m

3
 (Berveni).  

 
Tabelul  12  Calitatea apelor subterane monitorizată în foraje – bazinul hidrografic Ier (2008) 

Nr. 

crt. 

Staţia 

hidrogeo-

logică 

Denumi

re râu 

Cod 

foraj 

Indicatorii analizaţi – raport de depăşire faţă de Legea 

Apelor 458/2002 

NO2 NO3 NH4 PO4 CCO

Mn 

Mn Ca O2 

0,5 

mg/l 

50 

mg/l 

0,5 

mg/l 

0,1 

mg/l 

5,0 

mg/l 

0,05 

mg/l 

100 

mg/l 

> 

6,0 

1 Căuaş Checheţ F3    1,20 1,36   1,4 

2 Căuaş Checheţ F9   1,5   26,3  1,7 

3 Cig Checheţ F1A  2,92   1,2 2,62 1,7 1,1 

4 Mecentiu Ier F1    1,3  2,64   

5 Petreşti P. Morii F1  3,56  1,3   1,9  

6 Sânmiclăuş Cubic F1R      26,3 2,1 1,4 

7 Santău Santău F1  2,4  1,8  11,7 2,5 1,1 

    

Reţeaua de canalizare menajeră a oraşului Tăşnad este de 9,7 km din tub beton V 200 – V 

400, respectiv PVC V 315 având lungimea de 1,35 km, iar canalizarea pluvială fiind din tub V 300 

– V 1000, având lungimea de 2,9 km. Epurarea apelor uzate se realizează în cadrul staţiei de 

epurare mecano-biologică amplasată în vecinătatea zonei industriale din nord-vestul oraşului. Staţia 

de epurare a fost dimensionată, în prima etapă, la un debit de 20 l/s. Cantitatea de apă evacuată de 

staţia de epurare a S.C. APA SERV SATU MARE - Tăşnad a fost de 523,0 mii m
3
, apă suficient 

epurată.  
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Tabelul 13  Apa uzată menajeră, industrială şi 
        pluvială canalizată în oraşul Tăşnad 
 

 
Denumire 

U.M. 

fizic 

Tăşnad 

2008 

V
o
lu

m
u

l 
to

ta
l 

d
e 

a
p
ă
 c

a
n

a
li

za
tă

: 
3
3
3
.0

0
0
 m

3
 

(1
0
,5

l/
s)

 

Populaţie case 

mii m3 35 

l/s 1,1 

% 10,51 

Apartamente 

contorizate individual 

mii m3 67 

l/s 2,1 

% 20,12 

Particulari SRL 

mii m3 25 

l/s 0,8 

% 7,51 

Instituţii 

mii m3 63 

l/s 4,2 

% 39,64 

Întreprinderi 

mii m3 132 

l/s 4,2 

% 19,02 

Comerţ 

mii m3 11 

l/s 0,3 

% 3,20 

 

 

 

 

 

Tăşnad

11%

20%

8%

39%

19%

3%

Populaţie case Apartamente contorizate 

Particulari SRL Instituţii

Întreprinderi Comerţ  
Fig. 38.  Structura apelor uzate (2008) 

 

Utilizarea masivă a apei termominerale în bazinele termale necesită din timp în timp 

evacuarea acesteia fie în reţeaua hidrografică naturală, fie în sistemul de canalizare. Şi într-un caz şi 

în celălalt temperatura apei evacuate, mai ridicată decât cea a mediului, poate conduce la dereglări 

şi influenţe microteritoriale, atât a vegetaţiei spontane, cât şi a structurilor edafice. Pe lângă aceasta, 

activităţile turistice pot conduce şi la riscuri de poluare fonică sau de poluare estetică a peisajului. 
 Primăria Tăşnad – ştrand cu 43,0 mii m

3
/an apă uzată evacuată în Valea Santău prezintă depăşiri 

la: 

- azot total – 20,152 mg/l, faţă de 15 mg/l reglementat;  

- reziduu filtrat – 10422,833 mg/l, faţă de 2000 mg/l; 

- cloruri – 3981,033 mg/l, faţă de 500,0 mg/l reglementat; 

- CCOCr – 292,333 mg/l, faţă de 125,0 mg/l reglementat; 

- CBO5 – 58,733 mg/l, faţă de 25,0 mg/l reglementat; 

- suspensii – 35,833 mg/l, faţă de 35,0 mg/l reglementat. 
 S.C. Biamin S.R.L. Tăşnad – complex turistic cu 12,0 mii m

3
/an apă uzată evacuată în Valea 

Santău, prezintă depăşiri doar la cloruri – 651,95 mg/l, faţă de 500,0 mg/l reglementat. 

Lungimea totală a râurilor cadastrate pe teritoriul localităţii Tăşnad este de 30.768 km. 

Corpurile de apă de suprafaţă (râuri) din perimetrul localităţii sunt: 

 râul Checheţ - confluenţa cu Ier (Eriu) 

 râul Checheţ - confluenţa cu Ciripicea 

 râul Santău (Ceha) - confluenţa cu Cean 

 râul Santău (Ceha) - confluenţa cu Valea Neagră 

 râul Cean - confluenţa cu Săuca 

 râul Ciripicea - confluenţa cu Sânmiclăuş 

 râul Valea Neagră - confluenţa cu Cean. 

Localitatea Tăşnad se află deasupra corpului de apă subterană Oradea/Câmpia de Vest - 

Cod: C101. Nu există limitări impuse de fluxurile medii de curgere ale corpurilor de apă subterane 

situate sub perimetrul localităţii asupra încărcării cu animale a terenurilor agricole. În consecinţă, 

valoarea maximă admisă pentru numărul de animale, dată de Codul Bunelor Practici Agricole şi 

de Mediu, este de 4,1 UVM/ha. 
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 Bilanţul azotului
5
 în localitatea Tăşnad este de 165.402 t N/an, ceea ce reprezintă 21,0 kg 

N/ha/an. Bilanţul azotului corectat cu aportul adus de populaţie este de 39.406 t N/ha, adică 

5,0 kg N/ha/an. 
 Bilanţul azotului în comuna Urziceni este de 77.012 t N/an, ceea ce reprezintă 32 kg 

N/ha/an. Bilanţul azotului corectat cu aportul adus de populaţie este de 57.291 t N/ha, adică 

24 kg N/ha/an. 

Lipsa gospodăririi adecvate a dejecţiilor animaliere, a depozitării lor pe platforme sau în 

bazine cimentate, izolate în raport cu solul, conduce la infiltrarea unor substanţe poluante conţinute 

de acestea în stratul freatic şi poluarea estetică. 

Dejecţiile zootehnice aplicate în doze excesive (apreciate la > 45 t/ha), care depăşesc 

cerinţele plantelor, pot afecta negativ fertilitatea solului, prin influenţa pe care o pot avea asupra 

stării fizice, permeabilităţii, capacităţii de reţinere a apei, conţinutului în oxigen etc.  

Conform datelor Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţia Mediului, ICPA Bucureşti - Diagnoza zonelor vulnerabile la poluarea cu 

nitraţi (2009), în cadrul regiunii investigate, sunt încadrate ca zonele vulnerabile la nitraţi 

următoarele localităţi: Căuaş, Petreşti, Pişcolţ, Santău, Tiream, Berveni, Cămin, Căpleni, Ciumeşti, 

Foieni, Sanislău şi Urziceni. 

Fluxul mediu al nitraţilor care percolează sub adâncimea frontului radicular către acviferele 

freatice, corespunzător aplicării toamna şi primăvara a îngrăşămintelor organice provenite de la 3,0 

UVM ha
-1

 pentru cultura de grâu de toamnă este de 18 kg NO3 ha
-1

 an
-1

 în Câmpia Crişurilor, 20 

kg NO3 ha
-1

 an
-1

 în zona Câmpiei Someşului şi 21 kg NO3 ha
-1

 an
-1

 în zona Dealurilor Silvano - 

Someşene. 

Dispersia nutrienţilor aplicaţi în sol în alte compartimente ale mediului (în mod special în 

mediul acvatic) depinde de solubilitatea fiecărui tip de îngrăşământ utilizat. Astfel, în marea lor 

majoritate, îngrăşămintele chimice cu azot sunt solubile aproape în totalitate în apa din sol, ceea ce 

creează posibilitatea pierderilor de nitraţi în anumite circumstanţe şi concentrarea lor în timp în 

apele subterane şi de suprafaţa. 

Sursele agricole din care provine poluarea cu nitraţi sunt constituite în principal din: 

dejecţiile animale şi apele uzate tratate necorespunzător din sectorul zootehnic, gunoiul de grajd 

depozitat direct pe sol şi deşeurile organice rezultate din activităţile specifice mediului rural.  

Dezvoltarea şi concentrarea sectorului zootehnic în unele perimetre din spaţiul analizat 

(Santău, Sanislău, Urziceni, Petreşti, Ciumeşti) a dus la deteriorarea calităţii apelor din multiple 

cauze, cum ar fi: 
 densitate mare a animalelor în raport cu suprafaţa agricolă aferentă sectorului zootehnic; 
 concentrare şi amplasare necorespunzătoare a fermelor în apropierea apelor de suprafaţă, ori 

pe terenuri cu apă freatică de suprafaţă sau pe terenuri în pantă; 
 mod defectuos de stocare şi scurgere a efluenţilor; 
 contaminare a solului şi apei cu nitraţi; 
 desfăşurare a unor practici greşite de către crescătorii de animale prin utilizarea în exces a 

dejecţiilor acumulate în fermele zootehnice şi prin manipularea şi depozitarea acestora. 

Marile complexe de creştere a animalelor şi păsărilor sunt o sursă care favorizează căderea 

ploilor acide datorită degajării amoniacului în atmosferă. De aceea este necesar ca în 

aceste cazuri să se ia măsurile tehnice necesare de limitare a degajării substanţelor volatile, precum 

amoniacul, direct in atmosferă. 

Efectele negative induse prin poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole sunt materializate 

prin: 
 contaminarea acviferelor care alimentează sursele de apă; 

                                                
5 definit ca diferenţă între cantitatea de azot introdusă în sol sub forma de îngrăşăminte organice şi cea extrasă din sol prin producţia 

principală şi secundară a culturilor agricole. 
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 eutrofizarea apelor: excesul de nutrienţi conduce la “înflorirea” masivă a algelor din lacuri 

precum şi din reţeaua hidrografică; 
 proliferarea excesivă a algelor determină scăderea transparenţei apei şi a concentraţiei 

oxigenului, efectul cel mai vizibil fiind mortalitatea piscicolă; 

În vederea evitării producerii acestui gen de fenomene nocive pentru sănătatea umană şi 

mediu se impune aplicarea generalizată şi consecventă la nivelul teritoriului analizat a Codului 

Bunelor Practici Agricole şi de Mediu, benefice pentru mediu. 
1. Riscul poluării cu nitraţi a apelor de suprafaţă şi subterane creşte foarte mult în anumite 

situaţii de aplicare a îngrăşămintelor - pe terenuri în pantă, inundate, îngheţate sau 

acoperite cu zăpadă. Pe aceste terenuri fertilizarea cu azot trebuie făcută cu anumite 

precauţii. 
2. Pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrăşămintele organice de la 

animale şi alte deşeuri organice trebuie aplicate la o distanţă de 50 m de izvoare, fântâni 

sau foraje din care se alimentează cu apă potabilă sau pentru uzul fermelor de animale. 

În anumite situaţii această distanţă trebuie să fie mai mare, în special dacă izvorul este pe 

pantă sau fântâna este puţin adâncă (la suprafaţă). Trebuie avute în vedere toate sursele 

de apă din vecinătatea terenului (proprietăţii). Aceste recomandări sunt obligatorii şi în 

cazul depozitării temporare a îngrăşămintelor organice în câmp, care oricum trebuie să 

fie foarte limitată în timp. 
3. Se va evita administrarea gunoiului, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de 

ploaie, ninsoare şi soare puternic, precum şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite 

cu zăpadă.  
4. Nu se recomandă să fie aplicate îngrăşăminte atunci când: solul este puternic îngheţat, 

crăpat (fisurat) în adâncime, săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi 

la depunerea unor materiale de umplutură, precum şi când terenul a fost prevăzut cu 

drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni. 
5. Se impune păstrarea unei fâşii de protecţie faţă de cursurile de apă şi a captărilor de apă 

potabilă, late de minimum 5 – 6 m în cazul cursurilor de apă, cu excepţia dejecţiilor 

lichide, la care banda de protecţie trebuie să fie lată de cel puţin 30 m pentru cursuri de 

apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă. În zonele de protecţie nu se aplică şi nu 

se vehiculează îngrăşăminte. 
6. Pentru corpurile de apă la risc din cauza nitraţilor se vor stabili programe de măsuri 

pentru aducerea la “starea bună” a apelor. 
 

Tabelul 14  Presiuni punctiforme cauzate de activităţi agricole 
 

Tipul, 

capacitatea şi 

modul de 

procesare a 

gunoiului din 

ferme 

Denumire fermă/complex 

S.C. Creşterea şi 

Îngrăşarea 

Taurinelor S.A, 

Ferma zootehnică 

Santău 

S.C. Galina 

Prodcom S.R.L. 

Sanislău 

S.C. 

Schamagosch 

Ciumeşti 

S.C. DROSERA 

S.R.L Carei, 

Ferma de păsări 

Urziceni 

Societatea 

Agricolă 

Petreşti, Ferma 

de bovine 

1 2 3 4 5 6 

Activitatea 

principală 

- creşterea 

animalelor 

- cultivarea 

cerealelor 

- creştere pui de 

carne şi găini 

ouătoare  

- creştere bovine - creştere păsări -cultivarea 

plantelor  

- creşterea 

bovinelor 

(îngrăşare 

taurine) 

Capacitatea 

maxima a 

fermei/ 

complexului 

- 3000 capete 
taurine 

- 16.000 găini 
ouătoare;  

- 20.000 pui de 

carne 

- 270 vaci cu 
lapte şi tineret 

- 73.000/serie 
- 135.000 

capete/an 

- 1.200 capete 
taurine 

Efectiv de - 83 capete bovine; - 16.000 găini - 270 vaci cu - 73.000/serie - 398 capete 
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animale - 600 porci ouătoare;  

- 20.000 pui de 

carne 

lapte şi tineret - 135.000 

capete/an 

bovine; 

- 502 viţei la 

îngrăşat 

Instalaţie 

IPPC (sub 

incidenţa 

Directivei 

IPPC) 

 
nu 

 
nu 

 
nu 

 
da 

 
nu 

Sub incidenţa 

altor 

Directive sau 

a legislaţiei 

naţionale 

legislaţia naţională 

HG 352/2005 

80/68/CEE 

86/278/CEE 

80/68/CEE 

86/278/CEE 

80/68/CEE 

86/278/CEE 

legislaţia 

naţională HG 

352/2005 

Staţie de 

epurare 

K K K K K 

Sistem şi 

capacitate de 

stocare gunoi 

de 

grajd/nămol 

staţie de 

epurare/apă 

uzată/epurată 

- platformă 

betonată - S=4500 

m2, prevăzută cu 
rigole care 

colectează partea 

lichidă în bazin 

vidanjabil V=48m3;  

- decantor separator 

3 compartimente; 

- bazin vidanjabil 

betonat V=180 m3 

pt ape uzate 

tehnologic 

- bazin vidanjabil 

din beton pentru 
ape uzate menajere, 

V=3 m3;  

- foraj de 

observaţie pentru 

monitorizarea 

calităţii apelor 

amplasat în 

apropierea 

platformei de 

depozitare a 

dejecţiilor 
semilichide. 

- ape de spălare: 

2 bazine 

vidanjabile (Vt= 
90 m3) 

- 2 platforme 

stocare gunoi de 

grajd S=2x600 

m2; 

- 10 bazine 

vidanjabile 

etanşe: 10x6 m3 

- 5 bazine 

vidanjabile 

etanşe: Vt=5x10 

m3 pentru 
colectare ape de 

spălare 

- platformă 

betonată - 

S=5000 m2, 
stocare gunoi; 

- bazin vidanjabil 

betonat V=25 m3 

pt ape pluviale, 

platformă de 

gunoi; 

- 6 bazine 

vidanjabile, 

V=18 m3 pentru 

ape uzate 

tehnologice - 

dejecţii lichide şi 
ape de spălare; 

- bazin vidanjabil 

din beton pentru 

ape uzate 

menajere V=12 

m3; + V=12 m3; 

+V=17,5 m3;  

- cantitatea de 

gunoi generată a 

fost de 11.800 t; 

- 2 foraje de 
observaţie - 

(H=4,5 m). 

Utilizare 

gunoi de 

grajd/nămol 

staţie de 

epurare/ape 

uzate/ 

epurate 

- dejecţiile solide şi 

lichide sunt 

împrăştiate pe 

terenuri agricole 

proprii, pe o 

suprafaţă de 

2.317,03 ha;  

- vidanjare din 

partea DGCL 

Tăşnad pentru 

preluarea apelor 
uzate; 

- studiu agrochimic 

întocmit de OSPA 

Satu Mare (2007). 

- aşternut şi 

dejecţii 

transportate pe 

terenuri ca 

îngrăşăminte; 

- ape de spălare: 

irigare terenuri, 
fertilizanţi. 

- gunoiul de 

grajd (2467 t/an) 

- îngrăşământ pe 

terenurile 

proprii; 

- purinul  utilizat 

ca fertilizant pe 

terenurile 
agricole ale 

societăţii. 

- gunoi 1222 t/an 

-transportat pe 

terenuri proprii 

(îngrăşământ) 

 

- dejecţiile solide 

sunt împrăştiate 

pe terenuri 

agricole, pe o 

suprafaţă de 

2.026 ha;  

- contract cu 

OSPA Satu Mare 

pentru elaborarea 
Studiului 

pedologic/ 

agrochimic. 

Denumire/ 

cod corp de 

Corp de apă 

subterană 

Câmpia Carei/ 

GWSO06 

Câmpia Carei/ 

GWSO06 

Câmpia Carei/ 

GWSO06 

Corp de apă 

subterană 
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apă 

subterană 

posibil a fi 

afectat 

transfrontalier 

cantonat în Câmpia 

de Vest/ GWCR01 

transfrontalier 

cantonat în 

Câmpia de Vest/ 
GWCR01 

 

Gestiunea deşeurilor 

În prezent, sistemul de management al deşeurilor din regiunea analizată se caracterizează 

prin colectare şi depozitare tradiţională care nu corespunde legislaţiei româneşti în domeniu şi 

recomandărilor europene (Legislaţia specifică privind gestiunea deşeurilor H.G.nr.1470/2004, 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor - Regiunea 6 Nord-Vest, Planul Judeţean de 

Gestionare a  Satu Mare,  Acquis-ul Comunitar în domeniul gestionării deşeurilor, ş.a.). 

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din judeţ sunt: industria 

alimentară (prelucrarea laptelui, prelucrarea cărnii, fabricarea băuturilor), prelucrarea lemnului 

(lacuri, vopsele), industria uşoară (pielărie, textile), construcţii, fabricarea produselor ceramice, 

transporturi (uleiuri uzate, anvelope uzate, emulsii, solvenţi), activităţi agricole (pesticide şi 

ambalaje de pesticide, uleiuri uzate, reziduuri petroliere, baterii şi acumulatori uzaţi, etc.), activităţi 

medicale.  

Deşeurile periculoase rezultate din gospodăriile locuitorilor nu sunt colectate separat 

(vopsele, lacuri, leşii, substanţe fitosanitare expirate, tuburi fluorescente, ş.a.), aceste deşeuri 

eliminându-se împreună cu cele menajere.  

Toate depozitele de deşeuri existente în mediul rural sau urban sunt neecologice, 

neamenajate corespunzător, necontrolate, neîmprejmuite şi improprii pentru funcţionarea conform 

standardelor de mediu. 

Impactul asupra mediului determinat de existenţa depozitelor de deşeuri, constă în: 
 modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate 

spaţiilor de depozitare; 
 poluarea apelor subterane în cazul depozitelor neimpermeabilizate; 
 poluarea apelor de suprafaţă datorită scurgerii precipitaţiilor care spală suprafeţele 

depozitelor de deşeuri; 
 poluarea aerului prin antrenarea de câtre vânt a particulelor solide din zona depozitelor 

neconforme, arderea necontrolată/autoaprinderea deşeurilor, emisia de gaze de depozit 

(în principal CH4 şi CO2);  
 mirosuri dezagreabile; 
 modificări de peisaj şi disconfort vizual. 

 

Disfuncţii environmentale asociate gestionării deşeurilor 

Impactul depozitării deşeurilor asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu agresaţi 

fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). Aceste probleme sunt create datorită unei 

gestionări improprii şi ilicite a deşeurilor. 

Reciclarea se face la scară restrânsă, iar tratarea deşeurilor nu este practicată (în nici unul 

din cazuri nu se respectă cerinţele Uniunii Europene). Modalitatea în care se prestează serviciile de 

salubrizare prezintă diferenţieri de la o localitate la alta, însă toate sunt organizate la nivel de 

consiliu local.  

Nu se realizează o colectare selectivă, la sursă, a componentei biodegradabile a deşeurilor 

din cele menajere şi nu există instalaţii de compostare. 

Operatorii serviciilor publice de salubritate întreprind demersurile necesare pentru 

implementarea unui sistem eficient  de colectare diferenţiată a deşeurilor de hârtie, carton, mase 

plastice, sticlă şi PET-uri de la populaţie. 
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Administraţia publică locală, deşi are prin lege stabilite responsabilităţi în ceea ce priveşte 

salubrizarea localităţilor, amenajarea de puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, 

a elaborat doar în mică măsură strategiile şi planurile de management prevăzute de legislaţie.  

Se practică încă destul de des eliminarea deşeurilor, în principal mase plastice, fier vechi, 

anvelope uzate, prin depozitarea acestora în spaţii inadecvate (zonele inundabile ale luncilor,  

albiile minore ale râurilor, marginea satelor, etc.). În acest context, managementul deşeurilor 

ocupă un rol important, deoarece deşeurile nu sunt numai o potenţială sursă de poluare, dar ele pot 

constitui şi o sursă de materii prime secundare.  

În perimetrul unor localităţi din zona dealurilor piemontane (Cehal, Săcăşeni, Săuca), 

datorită activităţilor de prelucrare a lemnului, există cantităţi de rumeguş depozitat necontrolat, fie 

pe malurile cursurilor de ape, fie pe marginea drumurilor sau pe terenurile din proximitatea 

instalaţiilor de debitat material lemnos, ceea ce constituie surse potenţiale de afectare a calităţii 

apelor de suprafaţă, a florei şi faunei acvatice.  

Valorificarea deşeurilor de tip rumeguş, ca material combustibil, nu se realizează decât în 

mică măsură, în cadrul firmelor cu linii tehnologice de brichetare. 

Problemele actuale cu care se confruntă gestionarea deşeurilor în spaţiul investigat, pe baza 

analizei situaţiei existente, pot fi sintetizate astfel: 

 depozitele actuale de deşeuri nu sunt operate corespunzător: nu se compactează şi nu se 

acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii 

mirosurilor neplăcute;  

 nu există un control strict al calităţii şi al cantităţii de deşeuri care intră pe depozitele de 

deşeuri (nu sunt dotate cu cântar, estimarea cantităţilor realizându-se funcţie de volumul 

containerelor sau a mijlocului de transport, sau după volumul din contract); 

 nu există facilităţi pentru controlul biogazului produs; 

 multe depozite nu sunt prevăzute cu împrejmuire, cu intrare corespunzătoare şi panouri de 

avertizare;  

 nu există în prezent staţii de transfer, staţii de tratare mecano-biologică şi nici staţii de 

sortare a deşeurilor; 

 nu se realizează eliminarea deşeurilor în instalaţii de incinerare; 

 o parte consistentă de materiale reciclabile şi utile sunt depozitate împreună cu cele 

nereciclabile, fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, ceea ce 

face ca recuperarea lor este dificilă; 

 depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri inadecvate (în apropierea spaţiilor 

locuite, a apelor de suprafaţă sau subterane, a zonelor de agrement);  

 depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, conducând 

la poluarea apelor şi solului din zonele respective;  

 terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai 

pot fi utilizate în scopuri agricole;  

 colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se efectuează neselectiv; ele ajung pe depozite 

ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a potenţialului lor util (hârtie, sticlă, 

metale, materiale plastice); 

 nu toţi locuitorii din mediul urban, în special cei care deţin gospodării, au încheiat contract 

de salubritate; 

 nu există un depozit de deşeuri periculoase, practicile actuale utilizate prezentând un risc 

ridicat pentru poluarea solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane.  

Toate aceste disfuncţii conduc la concluzia că, gestiunea deşeurilor la nivelul regiunii, 

necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu, 

în concordanţă cu sistemul de gospodărire integrată (colectarea selectivă a deşeurilor, existenţa 

depozitelor autorizate, valorificarea materialelor reciclabile, controlul biogazului, monitorizarea 

exactă a cantităţii şi calităţii, etc.).  
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Respectarea acestor măsuri trebuie să facă obiectul activităţii de monitoring a factorilor de 

mediu afectaţi de prezenţa deşeurilor şi datorită faptului că, în anul 2010, toate depozitele de deşeuri 

menajere existente în mediu rural şi urban trebuie să-şi sisteze activitatea, trecând la salubrizarea 

zonelor afectate şi reintroducerea acestora în circuitul natural.                                                                                      

Arondarea localităţilor din perimetrul analizat la staţiile de transfer, în conformitate cu 

prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - Satu Mare (2008), este următoarea: 

 Staţia de transfer CAREI: Foieni, Sanislău, Andrid, Tiream, Petreşti, Urziceni, Berveni, 

Căpleni, Căuaş, Pişcolţ, Cămin, Ciumeşti; 

 Microstaţia de transfer TĂŞNAD: Tăşnad, Pir, Săuca, Cehal, Săcăşeni, Santău. 

 

Protecţia biodiversităţii şi a peisajului 

În cadrul spaţiului investigat există două situri de importanţă comunitară (SCI) declarate 

prin Ord. Nr.1964/2007 şi o arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarată prin H.G. 

Nr.1284/2007. 

1. ROSPA 0016 “Câmpia Nirului - Valea Ierului”  

- reprezintă o reminiscenţă a vechilor zone umede; 

- acest sit se întinde pe o suprafaţă totală de cca. 38.682,1 ha în judeţele Satu Mare şi Bihor (SM: 

60,4%; BH: 39,6%); 

- regiunea biogeografică: pannonică; 

- este caracterizat printr-o varietate a habitatelor seminaturale, fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri 

arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee; 

- pe teritoriul judeţului Satu Mare situl cuprinde următoarele arii naturale protejate: 

 Pădurea de frasin Urziceni (S= 38,0 ha) rezervaţie de tip botanic - forestier; 

 Dunele de nisip de la Foieni (S= 10,0 ha) rezervaţie de tip botanic; 

 Mlaştina de la Vermeş (S= 10,0 ha) rezervaţie de tip botanic. 
 

Ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA)
6
 

 

ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea 

Ierului 

Nr. 

crt. 

 

UAT – 

urile în 

care este 

localizat 

situl 

Suprafaţa 

UAT 

cuprinsă 

în sit 

(%) 

Suprafaţa 

totală 

a UAT 

(km
2
) 

1 Andrid 42,0 62,35 

2 Căuaş 5,0 94,27 

3 Ciumeşti 61,0 65,50 

4 Foieni  54,0 40,37 

5 Pir 18,0 45,87 

6 Pişcolt 52,0 73,00 

7 Sanislău  69,0 74,82 

8 Santău 15,0 82,95 

9 Tiream 37,0 55,00 

10 Urziceni 47,0 32,30 

          Total 38,07 626,43 

 

ROSCI 0020 „Câmpia Careiului” 

- acest sit se extinde pe suprafaţa totală de cca. 24.224 ha în judeţele Satu Mare şi Bihor: SM-62%; 

BH- 38%); 

- regiunea biogeografică: pannonică; 

                                                
6 cf. H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA), ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România 
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- în judeţul Satu Mare se întinde pe o suprafaţă de aproximativ cca. 15.000 ha şi adăposteşte un 

număr de 14 tipuri de habitate naturale pentru a căror conservare este necesară declararea ca arii 

speciale de conservare, din care patru sunt prioritare; 

- au fost identificate 843 de specii de cormofite şi animale;  

- pe lângă acestea, un număr de 41 de specii sunt strict protejate de legislaţia europeană (DH şi DP), 

iar un număr de 77 specii sunt strict protejate de legislaţia naţională. 
 

Siturile de importanţă comunitară (SCI)
7 

 

ROSCI0020 Câmpia Careiului 

Nr. 

crt. 
 

UAT– urile 

în care este 

localizat 

situl 

Suprafaţa 

UAT 

cuprinsă 

în sit 

(%) 

Suprafaţa 

totală 

a UAT 

(km
2
) 

1 Ciumeşti 59,0 65,50 

2 Foieni  52,0 40,37 

3 Pişcolt 52,0 73,00 

4 Sanislău  67,0 74,82 

5 Urziceni 46,0 32,30 

          Total 56,85 285,99 

 

ROSCI 0021 „Câmpia Ierului” 

- situl este situat pe teritoriul judeţelor Satu Mare şi Bihor, pe o suprafaţă totală de cca. 21.785,0 ha 

(SM: 36%; BH: 64%); 

- acest sit constituie un rest al întinselor areale umede din această zonă a ţării. Este caracterizat 

printr-o varietate a habitatelor seminaturale şi naturale: fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile 

extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee şi zone mlăştinoase. 

Rezervaţii naturale de interes naţional 

În cadrul sistemului teritorial analizat sunt declarate până în prezent 3 rezervaţii naturale 

protejate, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului Naţional de Amenajare a 

Teritoriului Naţional – secţiunea III – Zone protejate: 

1. „Dunele de nisip de la Foieni” - cod nr.2.677 – suprafaţa protejată: 10 ha. 

Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV 

IUCN, tipul rezervaţiei: botanic (b); 

2. „Mlaştina de la Vermeş” - cod nr. 2.679 – suprafaţa protejată: 10 ha. 

Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV 

UICN, tipul rezervaţiei: botanică (b); 

3. „Pădurea de frasin Urziceni” - cod nr. 2.676 – suprafaţa protejată: 38,0 ha. 

Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV 

IUCN, tipul rezervaţiei: botanic - forestier (b - f). 
 

Tabelul 15 Ariile naturale protejate  
Nr. 

crt. 

Denumirea 

zonei 

Tipul 

rezervaţiei 

Suprafaţa 

(ha) 

Actul de 

reglemetare 
Starea de conservare 

1 
Dunele de nisip 
(Comuna Foieni) 

botanică 10,0 HCJ nr. 4/1995 bună 

2 
Mlaştina de 

interdune Vermeş 
botanică 10,0 

HCJ nr. 4/1995 

Legea nr.5/200 (cod 

Scăderea nivelului 

freatic datorat unor 

                                                
7 cf. Ordinului Nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară (SCI), ca 
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 
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(Comuna Sanislău) 2.679) canale de desecare 

3 
Pădurea de frasini 

(Comuna Urziceni) 

botanic -  

forestieră 
38,0 

HCJ nr. 4/1995 

Legea nr.5/200 (cod 

2.676) 

Uşoara scădere a 

nivelului freatic datorat 

unor canale de desecare 

              Suprafaţa totală  58,0  
 

 

 

a) Dunele de nisip de la Foieni 

 Rezervaţie de tip botanic cu suprafaţa de10,0 ha. 

 Dunele de nisip din Câmpia Voivozi - Urziceni reprezintă un obiectiv ştiinţific deosebit de 

important datorită faptului că reunesc un impresionant număr de elemente sudice, 

mediteraneene – submediteraneene, atlantice şi pontice.  

 Zona de floră psamofilă de la Foieni este un habitat de interes conservativ comunitar cu 

dune continentale cu pajişti neîncheiate cu Corynephorus şi Agrostis. Nisipurile necoezive 

ce formează corpul dunelor sunt fixate printr-o vegetaţie termofilă intrazonală. 

 Asociaţia Festuco vaginatae - Corynephoretum are ca edificatori dominanţi două specii 

arenicole rare: Festuca vaginata şi Corynephorum canescens. 

 Elemente rare în flora ţării întâlnite în această zonă sunt: Minuartia viscoza, Spargula 

pentandra, Dianthus gigantiformis, Polygonum arenarium, Pulsatilla pratensis sp. 

hungarica, Leontum saxatilis, Iris humilis ssp.arenaria.  

b) Mlaştina de interdune Vermeş 

 Rezervaţie de tip botanic cu suprafaţa – 10,0 ha. 

 Depresiune umedă intradunală Vermeş este o mlaştină eutrofă formată între dunele 

continentale din Câmpia Voivozi – Urziceni (Nirului). Această zonă reprezintă un fragment 

de vegetaţie intrazonală care îşi păstrează zestrea floristică şi autenticitatea structurii 

vegetaţiei. 

 Semnificaţia sa deosebită constă în faptul că mlaştina conservă unele relicte glaciare, care 

vegetează optim, deşi se află la limite altitudinale extrem de joase (138-150 m): 

Calamagrostic neglecta, C. canescens, Carex approminquata. Optimul staţional al acestor 

relicte se află în complexele eutrofe din depresiunile reci intramontane al Carpaţilor 

Orientali, la aproximativ 610-690 m altitudine.  

 Înmlăştinirea de la Vermeş mai adăposteşte şi unele specii rare din flora ţării: Aldrovanda 

vesiculosa, Euphorbia lucida, Hypericum tetrapterum, Taraxacum palustre, Silene 

multiflora, Hottonia palustris.  

 Reprezintă singurul punct din ţară în care a fost găsită cuibărind becaţina comună Gallinago 

gallinago (Papadopol, 1967). În desişul vegetaţiei palustre cuibăresc specii de raţe (Anas 

platyrhyndros, Anas querquedula, Aythya ferina, A. Nyroca), lişiţe (Fulica astra), erete de 

stuf (Circus aeruginorus), lăcarul de mlaştină (Acrocephalus palustris), lăcarul mare (A. 

arudinaceus) lăcarul de lac (A. scirpaceus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), codobatura 

albă (Motocilla alba) codobatura galbenă (Motocilla flava flava) ciocârlia de câmp (Alanda 

arvensis), sticletele (Carduelis carduelis).  

 Dintre amfibieni se întâlnesc trei specii comune de broaşte: Rana temporaria, R. dalmatina, 

Hyla arborea şi o specie rară în ţara noastră: Rana arvalis.  

 Printre reptilele identificate amintim: Lacerta agilis şi L. viridis care s-au prezentat într-o 

frecvenţă impresionantă, iar dintr-o specie cu importanţă deosebită din punct de vedere 

faunistic s-a identificat prezenţa şopârlei de nisip (Ableparus kitaibel).  

c) Pădurea de frasini Urziceni 

 Rezervaţie de tip botanic - forestieră cu o suprafaţă de 38,0 ha. 

 Pădurea este situată la periferia Câmpiei Voivozi – Urziceni, substratul natural fiind format 

din depozite sedimentare (nisipuri eoliene).  
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 Cuprinde un număr de peste 150 de specii de plante încadrate în 3 asociaţii, cea mai 

răspândită fiind în prezent Fraxineto-Ulmetum Soo. Litiera discontinuă şi subţire este 

caracterizată printr-o floră indicatoare de specii din g. Arum-Pulminaria.  

 Pădurea „Frasin” este constituită în principal din arborete pur de frasin (Fraxinus excelsior, 

Fraxinus angustifolia) în stratul arborescent întâlnindu-se şi stejarul (Quercus robur) 

localizat în locuri mai luminoase şi mai bine drenate, ulmul de câmp (Ulmus minor), plopul 

euramerican (Populus canadensis), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra) 

şi aninul negru (Alnus glutinosa). La umbra arboretului în stratul arbustiv şi subarbustiv de 

la marginea pădurii vegetează alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), lemn câinesc 

(Ligustrum vulgare L.), soc negru (Sambucus nigra L.), păducel (Crategus monogyna), 

elemente submediteranean mezotrofe.  

 Stratul erbaceu este diversificat datorită alternanţei suprafeţelor înmlăştinite cu soluri 

salinizate de tip lăcovişte. Se întâlnesc: colţuşii popii (Viola silvestris), viorele (Scila 

bifolia), limba câinelui (Cynaglossum officinale), coada cocorului (Polygonatum latifolium) 

etc.  

 Dintre speciile deosebite pentru această rezervaţie se remarcă: Holtonia palustris L. 

identificată în apele pârâului care traversează pădurea, Trollius europaeus L. în acest tip de 

pădure atinge una din limitele cele mai nordice din România.  

 Pe nisipurile semifixate, caracteristică este asociaţia Potentilla-Festucetum pseudovinae Soo, 

Festuceto-Caricetum stenophyllae romanicum.  

 Ca specii rare pot fi menţionate: Alyssum montanum subsp. Gmelini, Pulsatila pratensis 

subsp. Hungarica etc.  

 Pădurea de frasini este încadrată în grupa I-a funcţională cu funcţie prioritară de protecţie, 

pădure situată la limita dintre stepă şi silvostepă.  

 

Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii 

În zona Câmpiei Voivozi - Urziceni şi Culoarul Ierului activitatea antropică exercitată 

asupra genofondului, din raţiuni de valorificare a resurselor naturale a determinat creşterea în timp 

a coeficientului de vulnerabilitate al componentei naturale datorită defrişărilor, asanărilor, 

îndiguirilor,  extinderii suprafeţelor agricole şi a nivelării dunelor de nisip.  

Impactul antropic generator de disfuncţii şi dezechilibre, asociate cu stări critice ale 

elementelor de biodiversitate, într-o pondere mai mare este determinat de: 

 restrângerea suprafeţelor forestiere şi degradarea progresivă a structurii acestora; 

 modificarea compoziţiei covorului vegetal al nisipurilor, restrângându-se arealul 

speciilor spontane din Câmpia Voivozi-Urziceni (mai ales a celor acvatice); 

 tendinţa de modificare în structura faunistică şi de a urma un proces de succesiune spre 

biotopurile aride, precum şi spre reducerea simţitoare a biodiversităţii (Câmpia Ecedea, 

Câmpia Crasnei, Culoarul Ierului); 

 degradarea învelişului vegetal, destructurarea lanţurilor trofice şi apariţia suprafeţelor 

lipsite de vegetaţie în urma practicării unui păşunat iraţional (Câmpia Pirului, Câmpia 

Săcăşeni, Câmpia Voivozi-Urziceni); 

 intensificarea proceselor de eroziune a terenurilor (eroziune areală/liniară) şi reducerea 

potenţialului ecoproductiv (Dealurile Viişoarei); 

 diminuarea locală a biodiversităţii prin braconaj şi recoltare neautorizată a speciilor 

din flora şi fauna sălbatică în vederea comercializării sau prelucrării industriale; 

 turismul necontrolat şi pescuitul sportiv contribuie la poluarea solului şi distrugerea 

vegetaţiei în zonele de campare; 

 efectuarea în trecut a unor lucrări de desecare în zona ariilor naturale protejate 

„Mlaştina Vermeş” şi „Pădurea Urziceni” a determinat o schimbare a structurii 

vegetaţiei şi parţial a habitatelor naturale specifice acestor rezervaţii naturale. Se impune 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

luarea unor măsuri urgente pentru refacerea regimului hidric specific acestor habitate 

naturale (Rezervaţia Vermeş constituie unicul loc din ţară unde cuibăresc speciile de 

Gallinago gallinago şi Limosa limosa); 

 reducerea eficienţei mecanismelor de autopurificare a apelor datorită poluării cu 

substanţe organice (Valea Ierului); 

 modificări ale ihtiofaunei determinate de lucrările de canalizare, rectificare şi îngustare 

a albiilor, precum şi datorită prelevării unor cantităţi mari de apă pentru aşezările 

umane, fermele zootehnice şi iazurile piscicole (bazinul hidrografic al Ierului şi cursul 

inferior al Crasnei); 

 puternica regresie a speciilor stagnofile de peşti în urma desecării bălţilor (linul, 

plătica, caracuda, ghiborţul – nu au mai fost semnalate aproape deloc în ihtiofauna 

Ierului, după asanările din ultimele decenii); 

 creşterea frecvenţei speciilor reofile, datorită accelerării cursului apei în canalul 

principal al Ierului şi apariţia unor elemente reofile noi (cleanul mic, porcuşorul de 

nisip); 

 declinul ornitofaunei datorat asanării habitatelor acvatice din Culoarul Ierului şi 

Câmpia Ecedea (diminuarea speciilor ca efect al transformărilor peisagistice: 

distrugerea habitatelor favorabile şi a refugiilor pentru păsările migratoare); 

 dezvoltarea elementelor floristice şi faunistice ruderale ca urmare a presiunii 

antropice induse prin lucrări de asanare, extinderea şoselelor, drumurilor, 

terasamentelor de cale ferată şi a terenurilor bătătorite, precum şi prin depozitarea 

neconformă a gunoaielor şi deşeurilor. 

 

Starea habitatelor în afara ariilor protejate şi siturilor Natura 2000 

 Starea habitatelor acvatice este în general bună, datorită scăderii poluării reţelei 

hidrografice. Nu s-au constatat poluări accidentale grave care să ducă la distrugerea 

florei şi faunei specifice, doar unele cazuri de intensitate redusă. 

 Ecosistemele terestre au înregistrat dezechilibre locale în cadrul dealurilor piemontane 

marginale (Dealurile Viişoarei), urmare a exploatării masei lemnoase, precum şi 

disfuncţionalităţi cauzate de lucrări de amenajare/regularizare a albiilor unor râuri, 

lucrări neconforme cu cerinţele privitoare la protecţia şi conservarea biodiversităţii.  

 

Propuneri pentru reabilitarea ecologică şi protecţia mediului în ariile umede  

În urma analizei privind evaluarea stării biodiversităţii din regiunea investigată, se propun 

următoarele măsuri de conservare şi reabilitare a ariilor umede: 
 ocrotirea efectivă a rezervaţiilor naturale existente în zonă; 
 identificarea viitoarelor arii protejate (reminiscenţe ale vegetaţiei şi faunei primare şi 

secundare de odinioară), conform Programului "Natura 2000" şi elaborarea 

documentaţiilor necesare declarării lor ca arii umede protejate; 
 demersuri pentru declararea ca arii umede protejate a mai multor staţiuni: Complexul 

mlăştinos Piru Nou; Mlaştina Bekek (Berveni); Ihtiofauna bălţilor reminiscente de la 

Cămin, Berveni şi Căpleni; Mlaştinile „Resa” (Ciumeşti); Pădurea Liget (Foieni); 

Pădurea Kőrös de la Urziceni;  
 ocrotirea unor specii (asociaţii) de plante şi animale, cu prioritate a endemitelor, 

rarităţilor floristice şi faunistice, a speciilor ameninţate cu dispariţia sau protejate prin 

Convenţia de la Berna, ori a elementelor cu importanţă fitoistorică şi/sau fitogeografică, 

conform „listelor roşii” ale plantelor, asociaţiilor vegetale şi animalelor din ariile umede 

ale zonei; 
 elaborarea şi promovarea unui program unitar de restaurare ecologică a zonei - susţinut 

prin proiecte finanţate (inclusiv structurale) - pentru refacerea ariilor umede (renaturarea 
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zonei), care să capete funcţii multiple: a. acumulări de apă; b. iazuri piscicole; c. 

menţinerea şi reproducerea fondului piscicol natural; d. loc de vieţuire mai ales pentru 

păsări (de cuibărit, popas în pasaj etc.); 
 nu se impune interzicerea totală a cositului, deoarece elementele floristice de talie mică 

sunt stânjenite de gramineele înalte necosite; 
 se impun măsuri de îmbunătăţire a calităţii apei râurilor şi afluenţilor săi (afectată de 

eutrofizare, nitraţi şi fosfaţi), prin deversarea numai de ape epurate (instalarea unor staţii 

de epurare) şi extinderea trestiişurilor, păpurişurilor şi rogozurilor, conservarea 

biofiltratorilor cu rol cheie în realizarea mecanismelor de autopurificare a apei; 
 pentru diminuarea fenomenului de sărăturare a solului (şi de ruderalizare a vegetaţiei) 

sunt necesare măsuri viguroase privind colmatarea canalelor de  drenare, 

reînmlăştinarea microdepresiunilor aferente râurilor, realizarea de importante acumulări 

de apă; 
 trebuie crescută suprafaţa şi îmbunătăţită structura pădurilor şi tufărişurilor din zonă 

prin interzicerea defrişărilor, extinderea plantării de specii adecvate şi a ariilor acestora; 
 pentru a menţine fondul faunistic natural la o structură şi o calitate acceptabile se impun 

măsuri speciale: 
a) prevenirea braconajului şi a supraexploatării; 
b) monitorizarea nivelului şi calităţii apei pentru a preveni poluarea acesteia; 
c) înmulţirea artificială şi diseminarea puilor (alevini) în habitate adecvate; 
d) dezvoltarea vegetaţiei submerse şi de pe maluri pentru peştii fitofagi şi cuibărirea 

păsărilor; 
e) ocrotirea cuiburilor şi coloniilor; 
f) interzicerea "comercializării" puiului de baltă, a unor animale sălbatice. 

Spaţiile verzi şi zonele de recreere 

Spaţiile verzi situate de-a lungul străzilor, bulevardelor, drumurilor şi cursurilor de ape 

prezintă un rol polifuncţional în structura spaţială urbană, îndeplinind funcţii de natură socială, 

culturală, educativă, sanitară, igienică, fiziologică, utilitară şi estetică.  

În prezent, norma reglementată de Uniunea Europeană, conform prevederilor O.U.G. nr. 

114/2007, este de 20 m
2
 spaţiu verde pentru fiecare locuitor, iar până în anul 2013, suprafaţa trebuie 

să extinsă la 26 m
2
/locuitor. Norma minimă de spaţiu verde acceptată în Uniunea Europeană este 

de 26 m
2
/locuitor, în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o suprafaţă de 

52 m
2
/locuitor.  

Legislaţia actuală oferă oportunităţi de creştere a suprafeţelor acestor spaţii - amintim aici 

OUG 59/2007 aprobată prin Legea nr. 343/2007, Ordinul 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de 

finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 

verzi. 

În oraşul Tăşnad, parcurile ocupă 18.207 m
2
, spaţii verzi (alei şi scuaruri) cu o suprafaţă de 

64.900 m
2
; zona de agrement (ştrand) deţine o suprafaţă de 3.500 m

2
. Spaţiile verzi, terenurile de 

sport şi agrement se vor extinde prin replantarea şi amenajarea unor zone degradate din perimetrul 

intravilan. 
Tabelul 16  Situaţia spaţiilor verzi din zona urbană 

 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Suprafaţa (ha) 

Populaţie 

(loc) 

Zonă 

verde/cap de 

locuitor 

(m
2
/loc) 

Zone de 

agrement şi 

parcuri 

Spaţii verzi 

(alei,  scuaruri) 
Total 

 

1 

 

 

TĂŞNAD 

 

 

2,17 

 

 

6,49 

 

 

8,66 

 

 

9.382 

 

9,23 
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Parcurile cuprind plantaţii de arbori şi arbuşti în proporţie de 40-60% din suprafaţă, spaţii 

gazonate 40-50% şi flori 5-10%. Aleile sunt mai puţin numeroase dacă le raportăm la suprafaţa 

totală. Parcurile găzduiesc specii de arbori seculari ocrotiţi din care amintim: Tilia tomentosa 

argentea, Thuja orientalis, Quercus robur, Pinus nigra, şi altele. 

Scuarurile se găsesc în zona blocurilor, acestea facilitând trecerea de pe o stradă pe alta. 

Aleile sunt în general pavate cu pietriş, iar vegetaţia este dispusă de o parte şi de alta a lor, fiind 

alcătuită din arbuşti de mărimea a 3-a şi plante decorative ca Viola wittrockiana (pansela), 

Hidrangea macrophylla (hortensia), Viola arvenisis (trei fraţi pătaţi), Sobus aucuparia (scoruş), etc. 

 

Zonificarea teritoriului în funcţie de vulnerabilitatea mediului 

Prin multitudinea de procese şi fenomene naturale posibile a se desfăşura, teritoriul studiat 

este expus producerii a numeroase pagube materiale şi chiar omeneşti. Dintre fenomenele şi procesele 

naturale de risc mai frecvente sunt cele geomorfice (alunecări, tasări, ravenări), hidrice (inundaţii, 

exces de umiditate), climatice (secete, ploi torenţiale, furtuni, îngheţuri timpurii etc.) şi edafice 

(sărăturarea solurilor). 
Analiza gradului de intervenţie antropică asupra componentei naturale a sistemului 

environmental, pune în evidenţă existenţa unor stări de dezechilibru pe termen lung, induse prin:  

 restrângerea fondului forestier al regiunii; 

 introducerea în circuitul agricol a noi suprafeţe de teren prin efectuarea lucrărilor 

hidroameliorative; 

 modificarea traseului unor cursuri de apă (ex. râurile Ier, Crasna etc.); 

 apariţia unor forme de relief negative (canale de desecare, balastiere, gropi de împrumut) şi 

pozitive (diguri, ramblee şi deponii); 

 mutaţii în floră şi faună, care sunt caracterizate prin apariţia unor noi habitate (ruderale) şi 

odată cu acestea a unei faune specifice fiecărui tip de habitat; 

 utilizarea în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor din grupa I şi  II-a de 

toxicitate, pentru fertilizare, respectiv combaterea bolilor şi a dăunătorilor. 

 

Disfuncţiile structurale şi funcţionale semnalate sub aspectul potenţialului de producere a 

proceselor şi fenomenelor de risc natural şi antropic, cu implicaţii asupra modului de valorificare 

optimă a teritoriului, la nivelul spaţiului investigat, au condus la delimitarea următoarelor tipuri de 

zone:  
a) Zone afectate de procese de eroziune hidrică, tasare şi alunecări de teren 

 Arii cu intensitate redusă a proceselor de eroziune (suprafaţa afectată 0 - 10%): 

Berveni, Ciumeşti, Sanislău, Petreşti, Cămin, Căpleni, Căuaş, Tiream. 

  Arii cu intensitate moderată a proceselor de eroziune (suprafaţa afectată 10 - 25%): 

Pişcolţ, Foieni, Urziceni. 

 Arii cu intensitate ridicată a proceselor de eroziune (suprafaţa afectată 25 - 50%): 

Andrid, Santău, Pir, Săuca, Tăşnad, Săcăşeni, Cehal. 

b) Zone vulnerabile datorită proceselor de eroziune eoliană 

 Evidenţiate în extremitatea vestică a regiunii analizate (fâşia Câmpiei Voivozi – 

Urziceni), pe teritoriul localităţilor Foieni, Urziceni, Ciumeşti, Sanislău şi Pişcolţ, ca 

arii cu grade diferite de risc la eroziunea eoliană (procese de deflaţie), nuanţate în 

funcţie de modul de utilizare a terenului (suprafeţe arabile, plantaţii pomi-viticole, 

păduri, fâneţe, păşuni) şi calitatea învelişului vegetal care fixează nisipurile dunificate. 

c) Zone afectate de exces de umiditate şi cu risc la inundaţii 

 Arii cu vulnerabilitate redusă: Cehal, Săcăşeni, Săuca. 

 Arii cu vulnerabilitate moderată: Berveni, Urziceni, Foieni, Ciumeşti, Sanislău, 

Petreşti, Pişcolţ. 
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 Arii cu vulnerabilitate ridicată: Cămin, Pir, Căpleni, Andrid, Căuaş, Tiream, Santău, 

Tăşnad. 

d) Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din activităţi agricole 

 Tăşnad, Căuaş, Petreşti, Pişcolţ, Santău, Tiream, Berveni, Cămin, Căpleni, Ciumeşti, 

Foieni, Sanislău şi Urziceni. 

e) Zone afectate frecvent de fenomene de secetă şi uscăciune 

 Arii cu intensitate moderată a fenomenelor de secetă şi uscăciune (indice de ariditate
8
 

- P/ETP =0,65-1,0): Berveni, Cămin, Căpleni, Căuaş, Tiream, Santău, Pir, Săuca, 

Cehal, Tăşnad, Săcăşeni. 

 Arii cu intensitate ridicată a fenomenelor de secetă şi uscăciune (indice de ariditate - 

P/ETP=0,5-0,65): Urziceni, Foieni, Ciumeşti, Santău, Pişcolţ, Andrid, Petreşti. 

f) Zone vulnerabile datorită activităţilor antropice 

 Arii cu  hazarde  industriale: Berveni, Tăşnad. 

 Arii cu hazarde legate de industria zootehnică: Sanislău, Ciumeşti, Urziceni, Petreşti, 

Santău. 

 Arii cu hazarde rezultate din intervenţiile hidroameliorative: Berveni, Cămin, Căpleni, 

Tiream, Andrid, Căuaş, Santău, Pir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
8 Conform ICPA Indicele de ariditate exprimă relaţia dintre precipitaţii şi temperatură. Formula de calcul este: P/ETP unde: P = 

cantitatea de precipitaţii, iar ETP = evapotranspiraţia potenţială, calculată prin metoda lui Penman, ţinând cont de umiditatea 
atmosferei, radiaţia solară şi vânt. 
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II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 
O parte a resurselor turistice ale acestei regiuni este reprezentată de patrimonial antropic, 

care include patrimoniul construit şi unul spiritual sau etnografic (încorporând ocupaţiile, 

obiceiurile, portul popular, jocul etc.). Partimoniul construit este cel pe care îl vom prezenta plecând 

de la lista monumentelor istorice din anul 2004, încheind cu câteva propuneri vizând valorificarea 

turistică a acestui patrimoniu cu valoare culturală, naţională şi universală. 

Legislaţie şi delimitări conceptuale. 

Lista monumentelor istorice a fost publicată în anexele 1 şi 2 (ultima pentru monumente 

istorice dispărute) ale Ordinului nr. 2314 / 8 iulie 2004, publicat în Monitorul official nr. 646 / 16 

iulie 2004, pe baza Legii nr. 422 din 18 iulie 2001. prin Ordinul nr. 2314 / 2004 al Ministerului 

Culturii şi Cultelor a fost aprobată “Lista monumentelor istorice”. Acest capitol se bazează pe lista 

monumentelor istorice din judeţul Satu Mare, pentru fiecare dintre localităţile incluse în arealul 

analizat. 

În Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 

Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2006, se dau următoarele definiţii celor trei tipuri de 

monumente istorice: 

a. monument – construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte 

integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, 

împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural – 

istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, ştiinţific sau etnic;  

b. ansamblu – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 

urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent 

formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural istorică 

semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

c. sit – teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadrul 

natural care sunt mărturii cultural – istorice semnificative din punct de vedere 

arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific 

sau tehnic sau al peisajului cultural. 

Conform legii, monumentele istorice sunt clasificate în monumente, ansambluri şi situri, 

având o valoare culturală naţională şi culturală dacă au fost incluse în categoria A, şi o valoare 

culturală locală, dacă au fost clasate în categoria B. De asemenea, relevanţa lor culturală locală este 

definită şi de includerea monumentului istoric, după natura lui, în una dintre următoarele patru 

categorii: 1) Arheologie; 2) Arhitectură; 3) Monumente de for public şi 4) Monumente memoriale / 

funerare. În plus, acestea sunt clasificate şi în funcţie de vechimea lor, astfel putând fi incluse în una 

dintre următoarele categorii referitoare la valoarea lor de patrimoniu, primind un calificativ: până în 

anul 1775 – excepţional; între anii 1775 – 1830 foarte mare; între anii 1830 – 1870 – mare; între 

anii 1870 - 1920 – medie; între anii 1920 – 1960 mică. 

 

Tipologii 

În Teritoriul Sud-Vest Satu Mare sunt trecute 61 de monumente istorice dintre care 

enumerăm următoarele categorii: aşezări (19), aşezări fortificate (5), situri arheologice (10), 

necropole (4), case memoriale (3), mănăstiri (1), biserici (16) şi un castel, cel care astăzi găzduieşte 

Muzeul orăşenesc Tăşnad. 

Redarea repartiţiei lor teritoriale s-a făcut sintetic, pe unităţile administrativ- teritoriale (oraş 

şi comune) în materialul cartografic anexat. 

Patrimoniul construit cu valoare culturală locală şi naţională din aşezările arealului studiat 

atestă prezenţa atât a populaţiei româneşti cât şi a locaşuilor de cult reformate şi catolice, specifice 
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populaţiei maghiare. Patrimoniul construit, prin caracteristicile sale, creionate după criterii ca 

valoarea culturală, vechime şi tipologie, se recomandă unor activităţi turistice specifice turismului 

cultural, religios şi ştiinţific. 

În cadrul activităţilor terţiare, cele turistice se remarcă cu un profil aparte la nivelul teritoriului 

analizat. Acest fapt se datorează unui complex de elemente care asigură premise favorabile pentru 

practicare diverselor forme de turism.  

a. Premise naturale pentru practicarea turismului. În ciuda unei aparente 

limitări în ceea ce priveşte potenţialul turistic natural, 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). O a doua componentă naturală de 

mare importanţă pentru activităţile turistice este reprezentată de apele 

termale. Acestea reprezintă de fapt principala resursă turistică care 

asigură o atractivitate sporită pentru arealul analizat. Debitul captărilor 

termale, temperaturile ridicate (60 - 70
o 

C, de unde şi caracterul  

hipertermal), mineralizarea clorurat – bicarbonatată – sulfatată, sunt 

caracteristici care conferă acestor ape calităţi terapeutice de mare valoare, 

posibil a fi valorificate la tratarea unei game diverse de afecţiuni 

(reumatismale, posttraumatice, neurologice, ginecologice, etc.). tot din 

categoria resurselor turistice naturale pot fi amintite acumulările lacustre de 

tip iaz, resursele forestiere, cele faunistice, care contribuie la diversificarea 

formelor de turism posibil a fi practicate (curativ, recreativ, cinegetic, etc.) 

b. Premise antropice pentru practicarea turismului. În această categorie 

sunt incluse o serie de vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunelor 

Cehal şi Săcăşeni (preistorice, antice şi feudale), obiective cu valenţe 

culturale (ex. Muzeul Orăşenesc Tăşnad), elemente arhitectonice rurale 

tradiţionale, elemente etno-folclorice (cu diversitate ridicată, în condiţiile 

existenţei unor tradiţii aparţinând populaţiilor de diferite etnii: români, 

maghiari, şvabi). Nu lipsit de importanţă este faptul că, din punct de vedere 

habitaţional, cea mai mare parte a localităţilor rurale prezintă elemente de 

favorabilitate în raport cu asigurarea condiţiilor de cazare în regim de 

pensiune, astfel că, pornindu-se de la un număr mediu de 5-10 

pensiuni/localitate, aceste elemente de favorabilitate să fie puse în valoare 

la scară mai extinsă. 

 

Disfuncţionalităţi: 

- stadiul avansat de degradare al unor monumente istorice; 

- lipsa unor trasee culturale integrate şi complexe, care să se regăsească şi în ofertele 

turistice ale agenţiilor de turism; 

- gestionarea lipsită de experienţă a monumentelor turistice şi gradul scăzut de aplicare al 

proprietarilor acestora pentru proiecte vizând restaurarea lor; 

- lipsa unor lucrări de restaurare pentru mare parte din monumentele istorice sau 

restaurarea incorectă a acestora; 

- situaţia incertă a unor edificii, din punct de vedere juridic. 

 

Patrimoniul cultural 

Între personalităţile marcante din această unitate teritorială amintim de poetul Ady Endre, 

pictorul Aurel Pop şi poetul Kolcsey Ferenc. 
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Valenţele culturii populare  din Teritoriul Sud-Vest Satu Mare  

Cultura populară prin valenţele sale autentice pe care le deţine şi formele de manifestare, 

contribuie la conturarea unei identităţi regionale. Radiografierea principalelor evenimente şi 

manifestări etno-culturale (la nivel de localitate) se prezintă astfel: 

 oraşul Tăşnad se distinge cultural prin prezenţa Muzeului orăşenesc Tăşnad care 

funcţionează într-o fostă reşedinţă nobiliară, clădire construită în stil baroc, în a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea, restaurată şi declarată monument istoric. Exponatele sale sunt din categoria 

celor etnografice şi arheologice (istorie locală). Muzeul se face remarcat îndeosebi prin prezenţa 

unor ateliere meşteşugăreşti complexe. Sălile expoziţionale sunt structurate pe ideea prezentării 

principalelor ocupaţii şi meşteşuguri practicate în zonă. Expoziţia de etnografie pune în evidenţă 

cele mai importante aspecte ale culturii materiale şi spirituale specifice Tăşnadului; aceasta 

cuprinde: o gamă variată de obiecte din ceramică de uz gospodăresc şi ceramică decorativă, unelte 

agricole tradiţionale, unelte folosite în atelierele meşteşugăreşti, specializate în prelucrarea 

lemnului, a fierului şi a pieilor. Acestora li se alătură obiecte de decoraţiuni interioare (ştergare, feţe 

de masă, costume populare, etc) care demonstrează creativitatea populară. 

Expoziţia de arheologie cuprinde mărturii ale vechimii şi continuităţii vieţuirii umane pe 

actuala vatră a Tăşnadului din neolitic până în prezent. 

Alte obiective culturale: Biserica Reformată (sec al XV-lea), Biserica Ortodoxă, Biserica 

Greco- Catolică, Biserica „Sf. Grigore Teologul” din satul Sărăuad (1777), Biserica Romano-

Catolică (1905), Monumentul soldatului necunoscut, Busturi şi plăci comemorative ale 

personalităţilor marcante:  Coriolan Ster - fondator al "Despărţământului ASTRA"; Grigore Maior 

- promotor al Şcolii Ardelene; Keresztesi Samuel -  pictor; Noti Karoly – scriitor. 

Viaţa culturală a oraşului se desfăşoară, în prezent, şi în cadrul următoarelor instituţii: 

Casa de Cultură şi Biblioteca Orăşenească. 

 Comuna Petreşti deţine Muzeul Şvăbesc Petreşti în care există mărturii ale existenţei 

acestei comunităţi începând cu procesul de colonizare (sec al XI-lea) până în prezent. 

 Comuna Pişcolţ – Muzeul istoric şi etnografic, Cămin Cultural, Biblioteci. 

 Comuna Căuaş – deţine Casa memorială a pictorului Aurel Pop, casa memorială a 

poetului Ady Endre, Cămin Cultural, Biblioteci. 

În restul comunelor nu sunt înregistrate evenimente culturale locale importante. La nivelul 

localităţilor se desfăşoară manifestări cu caracter laic, spre exemplu se sărbătoreşte „ziua satului” 

(Dindeşti, Urziceni, Săcăşeni, etc). Există şi alte manifestări tradiţionale laice, ca: Începutul 

chislegilor, Stropitul fetelor de sărbătoarea Sângeorzului, Pomul de mai, Călcatul cânepii etc.  

La Andrid, spre exemplu, se desfăşoară anual Festivalul Berzelor, în luna august (începând 

din 1997, când localitatea a fost declarată “Sat European al berzei”). 

Pentru localitatea Săcăşeni amintim “Balul Recoltei” care are loc în fiecare an în perioada 

septembrie- octombrie, dar  şi sărbătoarea părului Pădureţ, sărbătoare anuală, în luna mai. 

În comuna Urziceni, în luna septembrie are loc “Balul culesului de struguri”. 

O altă categorie de evenimente săteşti este cea a manifestărilor cu caracter religios. Amintim 

înainte de toate, sărbătorirea hramurilor bisericilor (pentru toate cultele), Sfinţirea holdelor, alaiul 

din 15 august la Andrid. Alte obiceiuri sunt ocazionate de sărbători precum: Crăciunul, Anul Nou, 

Boboteaza: Viflaimul Mare, Viflaimul Mic, Pomul Raiului, Steaua călăuzitoare, Ţurca, Colindul, 

Sorcova şi Pluguşorul, Sfinţirea caselor la Bobotează (Iordanul). 

Interpretarea gradului cultural al regiunii 

Prin prisma indicatorilor culturali actuali, se impune ca necesară, o strategie coerentă, pentru 

a putea vorbi de o regiune culturală similară altora din Uniunea Europeană. Din păcate, la nivelul 

României, în general, şi la nivelul teritoriului analizat, în particular, majoritatea datelor referitoare la 

indicatorii culturali nu există cuantificate într-o matrice instituţionalizată, în consecinţă ele nu pot fi 

utilizate. 
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Singurele date instituţionale referitoare la indicatorul cultură sunt cele referitoare la situaţia 

numărului de biblioteci (orăşeneşti şi comunale), a numărului de cămine culturale, numărului de 

muzee şi numărului de vizitatori în muzee. 

Din analiza efectuată rezultă următoarele: 

 în fiecare unitate administrativ teritorială din regiune există cel puţin o bibliotecă, la 

nivelul regiunii existând un număr de 39 de biblioteci şcolare, comunale, orăşeneşti; 

 numărul mediu regional ce revin unei biblioteci este de 1191 locuitori / bibliotecă; 

 Numărul cel mai mare de biblioteci funcţionează în oraşul Tăşnad şi în comuna 

Andrid; 

 Funcţionează un număr de 5 muzee / colecţii muzeale, anume câte un muzeu în 

localităţile Tăşnad (1950 vizitatori în 2008), Petreşti (198 vizitatori în 2008), Pişcolţ 

(324 vizitatori în 2008) şi Căuaş (5555 vizitatori în 2008). 

Comparaţiile între numărul ideal, acceptat la nivelul instituţiilor de resort din Uniunea 

Europeană, şi valorile existente trădează o realitate care este departe de o situaţie ideală (1191 

locuitori / bibliotecă şi 9290 locuitori / muzeu). 

Practic, din punct de vedere cultural, mai precis, din punctul de vedere al “presiunii” 

locuitorilor dintr-o regiune asupra instituţiilor culturale din regiunea respectivă, teritoriul analizat 

este departe de situaţia regiunilor cu grad de culturalizare accentuat din Uniunea Europeană. 

La precaritatea acestei situaţii se adaugă un alt element negativ, respectiv faptul că din 

numărul foarte mare de instituţii culturale cuantificate valoric şi recunoscute în Uniunea Europeană, 

regiunea analizată deţine doar parţial, doar trei categorii: biblioteci orăşeneşti şi comunale, cămine 

culturale, cinematografe şi muzee. Restul instituţiilor regionale cu impact cultural major lipsesc sau 

nu există în datele statistice puse la dispoziţie (teatre, operă, filarmonică). 

Totuşi, componenta culturală informală a teritoriului deţine şi câteva atribute pozitive, cel 

puţin pe secţiunea culturală tradiţionalistă sau etnografică. Argumentul principal în acest sens îl 

constituie faptul că majoritatea muzeelor regiunii au fost concepute şi structurate şi după acest 

principiu. 

 

Disfuncţionalităţi: 

- lipsa unor dotări culturale absolut necesare pentru dezvoltarea culturală a regiunii: 

cinematograf, teatru, 

- o reprezentare scăzută a evenimentelor culturale şi a periodicităţii lor, 

- slaba promovare a muzeelor şi a bunurilor gestionate de acestea; 

- lipsa achiziţionării unui fond livresc; 

- lipsa unor tehnici de marketing a operatorilor din regiune pentru atragerea unui număr de 

turişti. 

 Amplificarea funcţiei spirituale a regiunii se poate realiza prin reactivarea instituţiilor de 

profil, dotarea adecvată a aşezămintelor culturale şi perfecţionarea managementului. Strategia de 

promovare şi dezvoltare sub aspect cultural a regiunii trebuie să aibă la bază următoarele acţiuni 

concrete: 

- amenajarea unor ateliere de creaţie populară în care turiştii să fie implicaţi în activitatea 

de confecţionare a produselor gospodăreşti tradiţionale sau în activităţi tradiţional 

culturale; 

- apariţia unor ziare locale, pentru promovarea valenţelor culturii populare pentru centrele 

de comună; 

- înfiinţarea unor societăţi culturale care să promoveze valorile etno-culturale locale şi 

regionale; 

- punerea în funcţiune a unor baze sportive (popicărie, bowling) ar putea aduce beneficii şi 

investitorilor, dar şi populaţiei  locale care doreşte să practice activităţi şi jocuri sportive, 

în scopuri recreative. 
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 Câteva direcţii posibile de valorificare turistică a patrimoniului construit din acest ansamblu 

teritorial constau în includerea monumentelor istorice în traseele turismului cultural, ştiinţific, ale 

agro-turismului şi turismului rural, ale turismului religios. 
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II.2.1.6 Economia locală 
 

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active 
 

 

An 2002 
Populaţia 

activă 

Sector agricol 

 

Sector 

industrial şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Total 7.973 2.967 2.725 1.473 808 

% 100 37 34 19 10 

 

An 2009 
Populaţia 

activă 

Sector agricol 

 

Sector 

industrial şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Total 8.547 3.248 3.248 1.435 616 

% 100 38 38 17 7 

 

Analiza resursei demografice în teritoriul analizat permite evidenţierea unor particularităţi 

legate atât de evoluţia populaţiei ocupate pe sectoare de activitate, cât şi de distribuţia actuală a 

acesteia, atât pe sectoare de activitate, cât şi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  

Structura numărului de salariaţi pe ramuri economice, în 

Asociaţia Intercomunitară, în anul 2009

38%

38%

24%

Industrie 

Agricultură 

Servicii 

 
Fig. 41. Structura numărului de salariaţi, pe ramuri economice, 

în cadrul Teritoriului Sud-Vest Satu Mare , în anul 2009. 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei active, se remarcă faptul că, în ansamblu, în intervalul 2002 

– 2009, numărul total al salariaţilor a înregistrat o creştere cu 7,5% (574 persoane). Pe ramuri de 

activitate, tendinţa de creştere s-a păstrat în domeniul agricol (creştere cu 9,9%, adică 281 persoane) 

şi în cel industrial (19,8%, adică 523 persoane). O scădere, mai puţin obişnuită, este cea înregistrată 

în domeniul economic terţiar (- 7%, adică 146 persoane), acolo unde, în general, atât la nivel 

judeţean cât şi regional, tendinţa este de creştere.  

 Ponderea populaţiei salariate din populaţia totală are valori reduse, media fiind de abia 

18,4%. Abateri semnificative de la această valoare se înregistrează atât în sens pozitiv (ex. 

comunele Berveni – 50,8%, Pir – 45,4%), cât şi în sens negativ (ex. comunele Pişcolţ – 3,6%, 

Santău – 4,3%, Tiream – 5,4%), iar pentru oraşul Tăşnad valoarea este de 18,6%,  în condiţiile în 

care, la nivel judeţean, media este de 20,54%. 

 
Tabelul 17 Ponderea salariaţilor pe sectoare de activitate la nivelul unităţilor administrativ - 

teritoriale 
Nr. crt. UAT Agricultură 

(%) 

Industrie 

(%) 

Servicii 

(%) 

Total 

(%) 

1.  Andrid 42 21 37 100 

2.  Berveni 38 53 9 100 

3.  Cămin 32 10 58 100 

4.  Căpleni 32 54 14 100 

5.  Căuaş 37 48 15 100 
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6.  Cehal 58 24 18 100 

7.  Ciumeşti 68 22 10 100 

8.  Foieni 72 11 17 100 

9.  Petreşti 32 46 22 100 

10.  Pir 94 6 0 100 

11.  Pişcolţ 59 20 21 100 

12.  Sanislău 50 40 10 100 

13.  Santău 41 56 3 100 

14.  Săcăşeni 87 13 0 100 

15.  Săuca 79 6 15 100 

16.  Tăşnad 46 3 51 100 

17.  Tiream 33 26 41 100 

18.  Urziceni 28 33 39 100 
 

 

 

Referitor la structura numărului de salariaţi pe ramuri de activitate, pentru anul 2009, 

se remarcă o distribuţie relativ echilibrată între acestea, cu un deficit relativ înregistrat în cazul 

sectorului de comerţ şi alte servicii (fig. 41). La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se 

înregistrează variaţii semnificative ale ponderilor salariaţilor pe cele trei sectoare economice 

majore. Astfel, în sectorul industrial cele mai mici ponderi se înregistrează în comunele Pir şi 

Santău (0 şi respectiv 3%), iar cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în comunele, Foieni (72%) 

şi Pişcolţ (59%). Numeric, cele mai consistente efective de salariaţi din sectorul secundar sunt 

înregistrate în oraşul Tăşnad (800) şi în comunele Berveni (720) şi Sanislău (500). Sectorului 

agricol  îi revin 38% din numărul de salariaţi, cu ponderi care variază între 3% (Tăşnad) şi 94% 

(Pir). Sectorul serviciilor deţine 24% din salariaţi, cu ponderi cuprinse între 9% (Berveni) şi 58% 

(Cămin). Trebuie remarcat însă că valorile extreme ale ponderilor aferente numărului de salariaţi 

din sectoarele economice nu marchează în mod obligatoriu specializări funcţionale semnalând mai 

degrabă dezechilibre conjuncturale. 
 

II.2.1.6.2 Agricultură 
 

 Zonă de 
cultură de 

cereale şi de 
creştere a 
animalelor 

Terenuri 
arabile 

din care 
neproductive 

Păduri 
Păşuni, 
fâneţe 

Viţă de vie 
şi livezi 

Hectare 43670 63377 19707 11047 11710 2931 

% 39,6 57,5 17,8 10 10,5 2,6 
 

Particularităţile activităţilor economice primare (agricole) din arealul studiat reflectă modul 

de conlucrare a trăsăturilor naturale (relief, climă, resurse hidrice, resurse edafice) şi a celor social-

economice (forma de proprietate, mentalitatea şi modul de organizare, nivelul de dotare tehnico-

materială, caracteristicile pieţei de desfacere a produselor agricole, gradul de procesare a produselor 

agricole primare, etc.) 
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Fig.42. Supraparcelarea terenurilor agricole în partea nord-estică a oraşului Tăşnad. 

 Imagine satelitară. 

În ceea ce priveşte trăsăturile naturale, se poate aprecia că, în ansamblu, ele oferă suficiente 

elemente de favorabilitate pentru practicarea unei agriculturi performante, cu aspecte de 

favorabilitate pentru toate culturile agricole. Mai mult decât atât, se manifestă elemente de 

favorabilitate ridicată pentru culturi cum ar fi cele de orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 

cânepă, lucernă, trifoi, cartofi, pomi fructiferi, viţă-de-vie. În acest sens, sunt de amintit 

particularităţile climatice, prin valori ale radiaţiei solare globale de 111-118 kcal/cm
2
, durata medie 

de strălucire a Soarelui de 2000-2100 ore/an, temperatura medie anuală de ~10
o
C, precipitaţii medii 

anuale de 550-600 mm, etc. Reflectarea directă a acestor particularităţi se face în particularităţi 

fenologice ale culturilor agricole. Astfel, înspicarea grâului de toamnă are loc în intervalul 22-30 

mai, maturizarea grâului de toamnă se produce între 27 iunie – 5 iulie, iar înflorirea viţei-de-vie se 

produce între 2 şi 11 iunie. Elementelor de favorabilitate climatică li se adaugă cele de factură 

edafică, în condiţiile în care aici sunt prezente soluri cu fertilitate mare (cernoziomuri, faeoziomuri) 

şi medie (luvosoluri, eutricambisoluri). Elementele climatice – temperatură, precipitaţii, durată de 

strălucire a soarelui, ş.a. sunt, aşadar, favorabile practicării agriculturii, cu singura carenţă- aceea a 

deficitului de umiditate din timpul lunilor august-septembrie şi, în consecinţă, a probabilităţii 

crescute a secetelor. Temperaturile mai ridicate au favorizat cultura unor specii de plante şi arbori 

termofili ca viţa de vie, piersicul, caisul. 

În ceea ce priveşte particularităţile social-economice, trebuie amintite manifestarea unor 

elemente de restrictivitate, dintre care cele mai importante sunt legate de supraparcelarea terenurilor 

agricole şi gradul redus de asociere al fermierilor.  

Potenţialul productiv al agriculturii 
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Având la bază mecanisme de determinare cauzală, particularităţile morfologice şi 

pedologice ale teritoriului analizat conduc la conturarea unor diferenţieri de potenţial productiv 

agricol, concretizate în existenţa unor areale, după cum urmează: 

a. Arealul luncilor şi câmpiilor joase este caracterizat de prezenţa solurilor cu fertilitatea 

cea mai ridicată, şi cu cele mai reduse trăsături de restrictivitate morfometrică, astfel că aici sunt 

dominante culturile cu valoare ridicată pe piaţa produselor agro-alimentare. Sunt specifice însă şi 

manifestarea unor elemente de restrictivitate hidrică (supraumectare) care impun lucrări specifice de 

îmbunătăţiri funciare. 

b. Arealul câmpiilor înalte dunificate, caracterizat de elemente de favorabilitate 

morfometrică şi edafică, cu excepţia suprafeţelor nisipoase, care induc o anumită restrictivitate în 

raport cu modul de utilizare al terenurilor. În condiţiile ameliorării psamosolurilor este posibilă 

utilizarea suprafeţelor în cauză pentru culturile de viţă-de-vie, pomi fructiferi, leguminoase, plante 

tehnice, legume, plante furajere şi plante medicinale.  

b. Arealele glacizate, de versanţi şi interfluvii deluroase joase, caracterizat de dominanţa 

eutricambisolurilor şi luvisolurilor, în care se remarcă intervenţia anumitor limitări morfometrice în 

raport cu posibilităţile de mecanizare a lucrărilor agricole  

c. Arealele deluroase interfluviale cu altitudini medii şi versanţi asociaţi acestora, în care 

utilizarea agricolă este legată în principal de utilizarea pastorală a păşunilor şi mai rar de cultivarea 

cerealelor sau plantelor furajere, în condiţiile în care aici sunt dominante soluri încadrate în 

categoria a 3-a şi a 4-a de fertilitate. 

 

Structura fondului funciar şi a terenurilor agricole  

O primă remarcă cu privire la modul de utilizare al terenurilor este aceea că, pentru teritoriul 

analizat, terenurile agricole deţin peste 80% din fondul funciar, constituindu-se aşadar ca o resursă 

de primă importanţă pentru economia locală. Acest lucru este dublat şi de o frecvenţă ridicată a 

solurilor cu fertilitate medie şi mare, consolidând poziţia acestei resurselor funciare în cadrul 

resurselor naturale ale zonei. 

La nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, cele mai extinse suprafeţe de terenuri agricole sunt 

înregistrate în Tăşnad (7688 ha), Căuaş (7468 ha), şi Santău (7409 ha). Suprafeţele cele mai reduse 

se regăsesc în comunele Căpleni, Petreşti, Urziceni, Ciumeşti, Foieni şi Cămin, care au sub 3000 ha 

teren agricol. Din punct de vedere al ponderii terenurilor agricole în totalul fondului funciar, se 

remarcă faptul că valorile cele mai mari sunt înregistrate comunele Cămin (95,7%), Andrid 

(90,8%), Pir (91,9%) şi Căuaş (91,8%), în strânsă legătură cu condiţiile orografice specifice 

teritoriului acestora. Aceleaşi condiţionări induc valori mai reduse în unităţile administrativ-

teritoriale al căror teritoriu se suprapune total sau parţial pe subunităţi deluroase (ex. comuna 

Săcăşeni cu 48,4%) sau în cele în care ponderile suprafeţelor forestiere şi ale altor utilizări sunt mai 

ridicate (ex. comuna Ciumeşti). 
Tabelul 18 Structura fondului funciar şi a terenurilor agricole în cadrul teritoriului Sud-Vest Satu 

Mare 
Categoria de teren Suprafaţa 

(ha) 

Suprafaţa agricolă 78152 

Suprafaţa pădurilor 11047,5 

Alte suprafeţe 8257,34 

Arabil 59169 

Păşuni 10444,41 

Fâneţe 5660,15 

Vii 1150,3 

Livezi 1654,44 
 

În ceea ce priveşte suprafeţele forestiere, se evidenţiază unităţile administrativ - teritoriale 

Foieni,Tăşnad, Cehal şi Sanislău, cu peste 1000 ha, în timp ce valoarea maximă este înregistrată în 

comuna Săcăşeni, cu 3671 ha. Înafară de valorile cantitative de caracterizare a suprafeţelor 
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forestiere, acestea se remarcă prin faptul că, frecvent, valoarea economică a acestora derivă din 

prezenţa unor specii cu valoare meliferă ridicată. Se conturează astfel funcţia complexă a pădurilor, 

de la cea de protecţie, la cea economică şi peisagistică, impunând cu atât mai stringent o gestionare  

responsabilă a acestei resurse de primă importanţă.  

Structura fondului funciar in cadrul teritoriului

80,20%

11,30%

8,50%

Suprafata agricola

Suprafata padurilor

Alte suprafete

 
a) 

Structura terenurilor agricole in cadrul teritoriului

75,80%

13,40%

7,20%

2,10%

1,50%

Arabil

Pasuni

Fanete

Livezi

Vii

 
b) 

Fig. 43. Structura fondului funciar (a) şi a terenurilor agricole (b) la nivelul teritoriului 

Sud-Vest Satu Mare 

Analiza structurii terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă, scoate în evidenţă faptul 

că terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile agricole, fapt ce 

se constituie ca o premisă de favorabilitate faţă de culturile de câmp. Cele mai extinse suprafeţe 

arabile sunt înregistrate în unităţile administrativ – teritoriale Tăşnad, Căuaş şi Santău, cu peste 

5000 ha, în timp ce valorile minime sunt înregistrate în Ciumeşti, Cămin şi Foieni, unde terenurile 

arabile variază între 1600 şi 1800 ha. Din punct de vedere al ponderilor, cela mai mari valori sunt 

înregistrate în Petreşti, Cămin şi Berveni, cu peste 90%, în timp ce valorile cele mai reduse sunt 

înregistrate în Săuca, Ciumeşti şi Foieni, cu valori de sub 70% din suprafaţă agricolă.   
Tabelul 19 

Distribuţia suprafeţelor agricole şi arabile la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale din cadrul 

teritoriului Sud-Vest Satu Mare. 
 

UAT 

Suprafaţa 

agricolă 

(ha) 

Ponderea 

suprafeţei 

agricole din 

totalul  agricol 

al teritoriului 

(%) 

Suprafaţa 

arabilă 

(ha) 

Ponderea 

suprafeţei 

arabile din 

totalul arabil al 

teritoriului 

(%) 

Andrid 5656 7,2 4753 8,0 

Berveni 4217 5,4 3880 6,6 

Cămin 1848 2,4 1640 2,8 

Căpleni 2800 3,6 2292 3,9 

Căuaş 7468 9,6 5800 9,8 

Cehal 4837 6,2 2435 4,1 

Ciumeşti 2621 3,4 1823 3,1 

Foieni 2344 3,0 1637 2,8 

Petreşti 2741 3,5 2588 4,4 

Pir 3358 4,3 2543 4,3 

Pişcolţ 4884 6,2 3428 5,8 

Sanislău 4798 6,1 3021 5,1 

Santău 7409 9,5 5774 9,8 

Săcăşeni 3997 5,1 2834 4,8 

Săuca 3766 4,8 2517 4,3 

Tăşnad 7688 9,8 5928 10,0 

Tiream 5039 6,4 4179 7,1 

Urziceni 2681 3,4 2097 3,5 

TOTAL 78152 100,0 59169 100,0 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

Deosebit de importante pentru sectorul zootehnic, suprafeţele de păşuni şi fâneţe au o bună 

reprezentare în comunele Cehal, Căuaş şi Santău, cu peste 1500 ha, în timp ce valorile cele mai 

reduse sunt înregistrate în Căpleni, Urziceni, Berveni, Petreşti şi Cămin, cu valori de sub 500 ha.  

Afectate negativ de restructurarea deficitară a proprietăţilor agricole din ultimii 20 de ani, 

suprafeţele pomi-viticole prezintă în prezent un fond redus cantitativ. Astfel, cele mai extinse 

suprafeţe viticole (peste 100 ha) sunt prezente în comunele Sanislău, Pir, Ciumeşti şi Urziceni, iar 

cele mai reduse suprafeţe (sub 10 ha) sunt în comunele Andrid şi Petreşti. În cazul livezilor, 

suprafeţele cele mai extinse sunt prezente în comuna Cehal (peste 600 ha), urmată de Sanislău şi 

Tăşnad, fiecare cu peste 300 ha.  

 
Structura terenurilor cultivate şi a producţiei agricole 

Semnificativul potenţial agricol al teritoriului analizat, derivat din extinsele suprafeţe 

agricole, este utilizat în cea mai mare parte pentru culturile de câmp. Din cele peste 47000 ha de 

teren arabil, cea mai mare parte este utilizată pentru cultura cerealelor (73%), urmate de plantele 

tehnice (15%) şi culturi furajere (8%).  

Distribuţia terenurilor cultivate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale prezintă o serie 

de particularităţi, după cum urmează: 

 - cele mai mari suprafeţe cultivate cu cereale sunt înregistrate în comunele Santău şi 

Căuaş (peste 4000 ha), corespunzător unor condiţii orografice prielnice şi a unor suprafeţe arabile 

extinse; datorită condiţiilor de determinare orografică, cele mai reduse suprafeţe cerealiere sunt 

înregistrate în comuna Cehal (715 ha). Semnificaţia economică a acestor culturi derivă din 

importanţa crescută pe care o au atât în alimentaţia omului cât şi în hrana animalelor. Principalele 

cereale cultivate sunt grâul (22% din arabil, cu valori uşor mai ridicate în comuna Petreşti), secara 

(0,3% din arabil, din care cele mai extinse suprafeţe în comuna Sanilsău), orzul şi orzoaica (7% din 

arabil, din care cele mai extinse suprafeţe  sunt la Pişcolţ, Tiream, Foieni şi Urziceni), ovăzul (~3 % 

din arabil, bine reprezentate fiind suprafeţele din comunele Tiream şi Căuaş), porumbul (~25% din 

arabil, bine reprezentat în comunele Urziceni, Foieni, Sanislău, Petreşti, Andrid, Tiream) şi sorgul 

(pe suprafeţe extrem de reduse). 
 

Tabelul 20 

Structura terenurilor cultivate în cadrul 

teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

 
Tipul de cultură Suprafaţa (ha) 

Cereale 35948 

Plante tehnice 6969 

Culturi legumicole 1018 

Culturi furajere 3815 

Cartofi 893 
 

Structura culturilor de camp in cadrul Teritoriului Sud-Vest Satu Mare

74%

14%

8%

2%

2%

Cereale

Plante tehnice

Culturi furajere

Culturi legumicole

Cartofi

 
Fig. 44. Structura culturilor de câmp în cadrul 

teritoriului Sud-Vest Satu Mare 
 

- cultura plantelor tehnice este bine reprezentată în cadrul unităţilor administrativ – 

teritoriale Tăşnad şi Santău, cu peste 100 ha cultivate, în timp ce un unele comune nu au în structura 

terenurilor cultivate astfel de culturi, aşa cum este cazul comunelor Cămin şi Ciumeşti.  

Reprezentative pentru teritoriul analizat sunt culturile de floarea-soarelui (Tiream, Santău, Tăşnad, 

Căuaş), inul pentru fibră, cânepa pentru fibră, sfecla de zahăr (Căpleni, Berveni, Urziceni, Foieni, 

Sanislău, Pişcolţ, Tiream), tutunul (cu suprafeţe mult diminuate în ultimii ani). 

- cultura cartofului, regăsită pe suprafeţe mai importante în comunele Sanislău, Pişcolţ, 

Săcăşeni, Foieni); 

- cultura legumelor găseşte condiţii favorabile în arealul studiat, constituindu-se ca un 

potenţial avantaj competitiv în raport cu alte teritorii învecinate. În ciuda acestui fapt, suprafaţa 
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totală luată în cultură este redusă (~2%), în condiţiile în care alte comune, situate în proximitatea 

teritoriului analizat, s-au specializat pe acest segment agricol. O notă de specificitate este dată 

pentru acest segment al producţiei vegetale de prezenţa culturii pepenilor, regăsită în special în 

cuprinsul comunelor Urziceni, Sanislău şi Pişcolţ. 

- cultura plantelor furajere, se înscrie ca un element cu importanţă crescută în structura 

culturilor de câmp şi totodată în lanţul producţiei agricole, fiind o importantă verigă de suport a 

sectorului zootehnic. Mai importante, atât prin suprafeţele cultivate cât şi prin valoarea lor furajeră, 

sunt culturile de lucernă, trifoi, porumbul pentru siloz, sfecla furajeră şi bostănoasele de nutreţ 

(acestea din urmă fiind cultivate mai ales intercalate cu prăşitoarele). Atât în cazul celor perene, cât 

şi al celor anuale, culturile de plante furajere au o reprezentare mai semnificativă în cadrul unităţilor 

administrativ – teritoriale Sanislău, Urziceni, Pişcolţ, Andrid.  

 
Fig. 45. Repartiţia suprafeţelor cultivate cu cereale, în anul 2009 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

O menţiune aparte trebuie făcută asupra pomiculturii şi viticulturii, ambele puternic afectate 

de reducerea suprafeţelor de cultură şi în consecinţă cu o scădere semnificativă a cantităţii de fructe 

şi struguri. Ca un punct forte al acestor segmente productive se numără diversitatea speciilor 

pomicole, aparţinând sămânţoaselor (măr, păr, gutui), sâmburoaselor (prun, cireş, vişin, cais, 

piersic), nuciferelor (nuc, alun) şi baciferelor (zmeur, coacăz, căpşun). În ceea ce priveşte 

viticultura, se remarcă menţinerea încă activă a centrului viticol Tăşnad, conturat în condiţiile unei 

bune reprezentări a suprafeţelor cu viţă-de-vie existente la Pir, Săuca, Santău, Cehal, Săcăşeni. 

Dintre soiurile cultivate, mai semnificative prin frecvenţă şi suprafeţe sunt cele de hibrizi  (Othello, 

Delaware roz, Cunningham), la care se adaugă soiuri nobile pentru vinificaţie (Riesling italian, 

Fetească albă, Fetească regală, Pinot gris, Iordană, Muscat ottonel) şi struguri de masă (Chasselas 

doré). 

 

Creşterea animalelor 

Semnificaţia acestei ramuri agricole derivă din faptul că, sunt întrunite o serie de condiţii de 

favorabilitate, remarcându-se existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ şi diversificată. 
Tabelul 21 

Valoarea indicatorului UVM la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale 

 
 

UAT Valoarea UVM 

Ponderea 

din total 

UVM (%) 

Andrid 1865,7 7,3 

Berveni 998,82 3,9 

Cămin 254,91 1,0 

Căpleni 628,08 2,5 

Căuaş 1737,32 6,8 

Cehal 2082,05 8,1 

Ciumeşti 412,4 1,6 

Foieni 885,5 3,5 

Petreşti 1378,9 5,4 

Pir 1318,59 5,1 

Pişcolţ 1619,6 6,3 

Sanislău 2216,2 8,7 

Santău 2722,2 10,6 

Săcăşeni 1446 5,6 

Săuca 953,37 3,7 

Tăşnad 2805 11,0 

Tiream 1730 6,8 

Urziceni 556,2 2,2 

TOTAL 25610,84 100 

 

Efectivele de animale prezintă o repartizare inegală în teritoriu.  

Astfel, bovinele înregistrează cele mai ridicate efective la Tăşnad şi Petreşti, cu peste 1100 

capete, pe fondul unei valorificări insuficiente a potenţialul agricol. 

Porcinele au cele mai mari efective la Tăşnad, Săcăşeni, Andrid, Pişcolţ, Pir şi Săuca, cu 

peste 2000 capete, în strânsă legătură cu existenţa unei pieţe de desfacere urbană şi a suprafeţelor 

cultivate cu cereale şi în special a celor de cultură a porumbului, care susţin acest sector zootehnic. 

Ovinele şi caprinele au  cele mai mari efective în unităţile administrativ – teritoriale Santău, 

Sanislău şi Cehal (peste 6000 capete), inducând un profil zootehnic specific, cu potenţial de nişă pe 

piaţă produselor de carne şi a celor lactate.  

Cabalinele deţin efective mai ridicate în Sanislău, Pişcolţ şi Tăşnad (cu peste 290 capete), 

iar păsările au efective numeroase la Tăşnad, Santău (cu specializare pe creşterea gâştelor) şi Căuaş 

(între18000 şi 25000).  
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Raportarea efectivelor la suprafeţele agricole şi arabile relevă densităţi specifice cu variaţii 

semnificative la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale. Astfel, densitatea bovinelor are 

valorile cele mai ridicate în comuna Petreşti (42 capete/100 ha teren agricol), în timp ce comuna 

Ciumeşti are doar 3,7 capete/100 ha teren agricol, foarte scăzută în raport cu media arealului studiat 

(11,3 capete/100 ha teren agricol). Diferenţe importante se înregistrează şi în ceea ce priveşte 

densitatea porcinelor: valoarea maximă este înregistrată în comuna Foieni (91,6 capete/100 ha 

teren arabil), iar cele mai reduse valori sunt înregistrate în comuna Tiream (23,9 capete/100 ha teren 

arabil), în condiţiile în care media este de 49,1 capete/100 ha teren arabil.  

Indicatorul U.V.M. (unităţi vită mare) se constituie ca un indicator foarte important pentru 

sectorul zootehnic, exprimând  sintetic valoarea acestui sector agricol. Acesta reflectă efectivele de 

animale convertite într-o unitate convenţională, pe baza unor indicatori de transformare specifici. 

Repartiţia spaţială, la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, relevă faptul că cele mai mari 

valori ale densităţii UVM/100 ha teren agricol sunt înregistrate în comunele Petreşti, Sanislău şi 

Cehal (între 43 şi 50,3), în timp ce valorile minime sunt înregistrate în comuna Cămin (13,8). 
Tabelul 22 

Repartiţia efectivelor de animale şi densităţile specifice la nivelul unităţilor administrativ – 

teritoriale din cadrul Teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

Localitatea 

Bovine  

Densitatea 

bovinelor 

la 100 ha 

teren 

agricol 

Porcine 

Densitatea 

porcinelor 

la 100 ha 

teren 

arabil 

Ovine 

+ 

caprine 

Păsări 

Cabaline Densitatea 

UVM la 

100 ha 

teren 

agricol 

Andrid 783 13,8 2300 48,4 2700 14200 154 33 

Berveni 367 8,7 1600 41,2 720 11052 130 23,7 

Cămin 101 5,5 480 29,3 16 4861 17 13,8 

Căpleni 159 5,7 1577 68,8 31 10693 58 22,4 

Căuaş 655 8,8 1450 25 3306 18792 174 23,3 

Cehal 615 12,7 1501 61,6 6169 7800 225 43 

Ciumeşti 96 3,7 860 47,2 0 7500 79 15,7 

Foieni 460 19,6 1500 91,6 0 8050 91 37,8 

Petreşti 1150 42 622 24 70 13000 79 50,3 

Pir 295 8,8 2264 89 2278 11259 146 39,3 

Pişcolţ 560 11,5 2300 67,1 2004 5700 298 33,2 

Sanislău 433 9 1760 58,3 6830 11500 335 46,2 

Santău 613 8,3 1500 26 10000 19850 172 36,7 

Sălacea 752 13,4 17805 423,1 850 34500 48 84,9 

Săcăşeni 340 8,5 2400 84,7 3500 4500 90 36,2 

Săuca 262 7 2215 88 1057 4102 75 25,3 

Tăşnad 1167 15,2 2901 48,9 4230 25000 290 36,5 

Tiream 500 9,9 1000 23,9 2000 1500 65 34,3 

Urziceni 282 10,5 800 38,1 0 5440 88 20,7 

TOTAL/MEDIA 9590 11,7 46835 52,8 45761 219299 2614 34,5 
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Fig. 46. Repartiţia teritorială a densităţii bovinelor şi porcinelor, în anul 2009 
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Fig. 47. Repartiţia teritorială a densităţii UVM, în anul 2009 

Pentru sectorul zootehnic se remarcă faptul că acesta este încă tributar unui sistem de tip 

extensiv, în care producătorul individual îşi asigură o parte din consumul şi veniturile gospodăriei 

din astfel de activităţi. Este vorba în special despre comercializarea produselor de carne, lapte şi 

ouă, cu precădere pe pieţele urbane din proximitate. Germeni ai intensivizării acestui sector 

agricol se remarcă doar prin existenţa unui număr redus de ferme de profil: Ferma de bovine 

Petreşti, Ferma Dindeştiu Mic, Ferma zootehnică Santău, Complexul de îngrăşare a taurinelor 

Santău. 

Analiza ponderii unităţilor administrativ - teritoriale  după valoarea indicatorului UVM din 

valoarea totală a acestuia, relevă faptul că cele mai mari valori sunt deţinute de Tăşnad (11%) şi 

Santău (10,6%), Sanislău (8,7%) şi Cehal (8,1%), astfel că acestea deţin aproape 40% din valoarea 

totală; la cealaltă extremă se situează comunele Cămin, Ciumeşti, Urziceni şi Căpleni, cu valori 

cuprinse între 1% şi 2,5%.  

Apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată în arealul studiat. Acest lucru se 

datorează atât particularităţilor climatice cât şi caracteristicilor legate de flora meliferă. Aceasta din 

urmă este bine reprezentată, cu specii care pot asigura producţii ridicate de polen şi miere. Astfel de 

specii sunt prezente atât în structura culturilor de câmp (ex. floarea soarelui, cu un potenţial 

productiv de peste 50 kg miere/ha, lucerna, cu un potenţial productiv de peste 25 kg miere/ha, 

rapiţa de toamnă, cu un potenţial productiv de peste 200 kg miere/ha), livezi (cireşul şi vişinul, cu 

un potenţial productiv de peste 35 kg miere/ha, caisul, cu un potenţial productiv de peste 20 kg 

miere/ha, mărul, cu un potenţial productiv de peste 30 kg miere/ha) cât şi în flora spontană 

arboricolă şi ierboasă (salcâmul, cu un potenţial productiv de 600-1300 kg miere/ha, teiul, cu un 
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potenţial productiv de peste 400 kg miere/ha, salcia, cu un potenţial productiv de peste 150 kg 

miere/ha, trifoiul alb, cu un potenţial productiv de peste 100 kg miere/ha).  

 
Fig. 48. Distribuţia numărului de familii de albine în anul 2009 

În ciuda elementelor de favorabilitate, se remarcă faptul că numărul familiilor de albine din 

arealul studiat este relativ mic. Cele mai numeroase familii de albine sunt înregistrate la Tăşnad 

(750), Pişcolţ (620) şi Săcăşeni (500) şi Cehal (468), care, împreună, totalizează peste 60% din 

numărul de familii de abine existente (3598).  

 

Principalele disfuncţionalităţi ale sectorului agricol sunt legate de: 

- deficienţe legate de potenţialul uman, în condiţiile în care starea de 

îmbătrânire demografică a populaţiei este specifică unui număr tot 

mai mare de localităţi; se adaugă lipsa forţei de muncă calificate; 

- structura proprietăţii funciare, dominată de gospodării individuale 

la care mărimea medie a exploataţiei nu depăşeşte 3 ha; această 

fărâmiţare induce dificultăţi în relaţiile cu modernizarea agriculturii, 

generând un grad mai redus de tehnologizare; 

- număr redus de ferme zootehnice; 

- agenţi economici de dimensiuni mici, cu fragilitate ridicată în 

raport cu condiţiile de concurenţă induse de firmele de profil din 

judeţ dar şi cele din Ungaria; 
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- slaba specializare pe sectoare productive pentru care există cerere 

constantă pe piaţa urbană de proximitate şi pe cea regională  (ex. 

legume, fructe, lapte, carne); 

- nevalorificarea nişei pentru produsele agricole ecologice, atât în 

sectorul vegetal, cât şi în cel animalier (ex. doar doi apicultori erau 

atestaţi în acest sens în anul 2008); 

- valorificarea insuficientă a potenţialului melifer; 
 

 

 

 
Fig. 49. Repartiţia teritorială a densităţii bovinelor şi porcinelor, în anul 2009 
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Fig. 50. Repartiţia teritorială a densităţii bovinelor şi porcinelor, în anul 2009 
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Fig. 51. Repartiţia teritorială a densităţii bovinelor şi porcinelor, în anul 2009 
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II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 
 

 Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10 - 50 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50 - 250 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu peste 250 

salariaţi 

Număr 300** 251 43 5 1 

% 100 83,66 14,33 1,61 0,4 

** Dintre 482 firme care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL-ului, doar 300 sunt active, în sensul că au 

bilanţ depus pe anul 2008.  

 

Ramura economică secundară prezintă ca şi caracteristică generală un grad relativ mare de 

diversificare, dar, pe de altă parte, o tărie internă care nu asigură decât secvenţial competitivitatea în 

raport cu mediul concurenţial specific.  

Factorii cauzali ai acestei stări de fragilitate economică sunt reprezentaţi de:  

 insuficienta valorizare a forţei de muncă cu pregătire medie şi superioară;  

 slaba reconversie profesională spre domenii economice viabile;  

 utilizarea insuficientă şi ineficientă a resurselor locale;  

 nivele reduse ale valorii adăugate pentru produsele finite realizate. 

Din punct de vedere al structurii populaţiei ocupate, la nivelul anului 2009, ponderi ridicate 

ale acestui segment demografic sunt specifice în Foieni (72%), Sanislău (50%), Tăşnad (46%), 

Andrid (42%). Numeric însă, cele mai mari valori sunt înregistrate în Tăşnad (800), Berveni (720), 

Sanislău (500), Foieni (386). 

Pe de altă parte, se remarcă faptul că se conturează tendinţa de specializare pe câteva 

domenii, dintre care prelucrarea lemnului şi prelucrarea produselor agricole sunt cele mai 

vizibile pe piaţa judeţeană şi regională.  

  Industria de prelucrare a lemnului se constituie ca o activitate de tradiţie la Tăşnad, 

acolo unde fiinţează unităţi care s-au adaptat cu succes cerinţelor pieţei de profil. Pot fi amintiţi aici 

agenţi economici cum sunt POLIPOL MOBILA SRL şi VICTORIA MOB SA, care se remarcă atât 

prin cifra de afaceri cât şi prin numărul de angajaţi.  

Industria alimentară, reprezintă una din ramurile industriale cu număr mare de agenţi economici 

şi cu cea mai mare răspândire spaţială. Particularităţile acestui sector economic derivă din faptul că 

prezintă atât forme şi unităţi de producţie moderne, cât şi forme de valorificare a unor procese 

tehnologice tradiţionale, fapt regăsit ca un punct forte, cu potenţial ridicat de augmentare, în 

numărul relativ ridicat (19 produse din totalul de 235 de produse atestate la nivelul judeţului Satu 

Mare) de produse alimentare tradiţionale atestate (vezi tabelul 23). Aceste provin atât de la 

producători individuali cât şi de la agenţi economici cu putere mai mare de penetrate pe piaţă, fapt 

dovedit de prezenţa unor sortimente de profil în judeţele din proximitate (Sălaj, Bihor, Cluj, etc.). 

 
Tabelul 23 

Produse alimentare tradiţionale atestate 
Nr. 

crt. 
Denumire produs tradiţional 

Localitatea în care 

se produce 

Denumirea agentului 

economic 

1.  Făină de secară integrală Pişcolţ SC. CHEREJI S.R.L. 

2.  Făină de grâu integrală Pişcolţ SC. CHEREJI S.R.L. 

3.  Pâine de casă şvăbească Perterşti SOCIETATEA 
AGRICOLĂ PETREŞTI 

4.  Pâine şvăbească “Foieni” Foieni SC RENN SRL 

5.  Cozonac de Tăşnad Tăşnad SC MESAJ PROD SRL 

6.  Pâine de mălai Ciumeşti Ciumeşti SC AUOCOPF SRL. 

7.  Pălincă de prune “Csaholy” Cehăluţ PF KALMAN FERENC 

8.  Slănină afumată şvăbească de Foieni Ciumeşti AGROFIEN SA 

9.  Jambon afumat şvăbesc de Foieni Ciumeşti AGROFIEN SA 
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10.  Caşcaval “Dumitru Maniţiu” Sanislău PF DUMITRU MANIŢIU 

11.  Brânză telemea de oaie “Dumitru Maniţiu” Sanislău PF DUMITRU MANIŢIU 

12.  Urdă de oaie “Dumitru Maniţiu” Sanislău PF DUMITRU MANIŢIU 

13.  Caşcaval “Nicolae Maniţiu” Chereuşa PF. MANITIU NICOLAE 

14.  Brânză telemea de oaie “Nicolae Maniţiu” Chereuşa PF. MANITIU NICOLAE 

15.  Urdă de oaie “Nicolae Maniţiu” Chereuşa PF. MANITIU NICOLAE 

16.  Cârnaţi de casă proaspeţi şvăbesti Petreşti SA PETREŞTI 

17.  Cârnaţi de casă afumaţi şvăbeşti Petreşti SA PETREŞTI 

18.  Slănină de casă şvăbească Petreşti SA PETREŞTI 

19.  Şuncă de casă şvăbească Petreşti SA PETREŞTI 
 

Acestor ramuri industriale li se adaugă unităţi de producţie din ramura construcţiilor 

metalice (ex. S.C. SOMETA SRL), construcţii de utilaje şi dispozitive industriale,  produse textile, 

produse ceramice, etc. (vezi tabelul 27). 

 

Activităţile terţiare 

După numărul de agenţi economici, fără îndoială că sectorul economic terţiar deţine poziţia 

fruntaşă. Totodată se remarcă faptul că acesta este sectorul cu cea mai mare diversificare, reflectată 

în obiectul de activitate al agenţilor economici, fapt ce asigură satisfacerea unei plaje largi de nevoi 

specifice atât sectorului civil, cât şi celui economic. Se remarcă prezenţa unor activităţi cum ar fi 

cele comerciale, prestări servicii, publicitate, telecomunicaţii, design, arhitectură, etc. Se explică în 

acest mod şi ponderea ridicată a persoanelor ocupate în acest sector economic, aşa cum este cazul 

comunelor Cămin (58%), Santău (54%), în Tiream (41%), a oraşului Tăşnad (51%), dar şi ponderea 

relativ ridicată de la nivelul întregului teritoriu studiat (24%).  

Turismul 
 În cadrul activităţilor terţiare, cele turistice se remarcă cu un profil aparte la nivelul 

teritoriului analizat. Acest fapt se datorează unui complex de elemente care asigură premise 

favorabile pentru practicare diverselor forme de turism.  

c. Premise naturale pentru practicarea turismului. În ciuda unei aparente 

limitări în ceea ce priveşte potenţialul turistic natural, 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). O a doua componentă naturală de 

mare importanţă pentru activităţile turistice este reprezentată de apele 

termale. Acestea reprezintă de fapt principala resursă turistică care 

asigură o atractivitate sporită pentru arealul analizat. Debitul captărilor 

termale, temperaturile ridicate (60 - 70
o 

C, de unde şi caracterul  

hipertermal), mineralizarea clorurat – bicarbonatată – sulfatată, sunt 

caracteristici care conferă acestor ape calităţi terapeutice de mare valoare, 

posibil a fi valorificate la tratarea unei game diverse de afecţiuni 

(reumatismale, posttraumatice, neurologice, ginecologice, etc.). tot din 

categoria resurselor turistice naturale pot fi amintite acumulările lacustre de 

tip iaz, resursele forestiere, cele faunistice, care contribuie la diversificarea 

formelor de turism posibil a fi practicate (curativ, recreativ, cinegetic, etc.) 

d. Premise antropice pentru practicarea turismului. În această categorie 

sunt incluse o serie de vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunelor 

Cehal şi Săcăşeni (preistorice, antice şi feudale), obiective cu valenţe 

culturale (ex. Muzeul Orăşenesc Tăşnad), elemente arhitectonice rurale 

tradiţionale, elemente etno-folclorice (cu diversitate ridicată, în condiţiile 

existenţei unor tradiţii aparţinând populaţiilor de diferite etnii: români, 

maghiari, şvabi). Nu lipsit de importanţă este faptul că, din punct de vedere 
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habitaţional, cea mai mare parte a localităţilor rurale prezintă elemente de 

favorabilitate în raport cu asigurarea condiţiilor de cazare în regim de 

pensiune, astfel că, pornindu-se de la un număr mediu de 5-10 

pensiuni/localitate, aceste elemente de favorabilitate să fie puse în valoare 

la scară mai extinsă. 

În conformitate cu valenţele de atractivitate asociate elementelor menţionate, fluxurile 

turistice caracteristice acestui areal au un bazin de provenienţă de mărime regională. Acest fapt se 

datorează, aşa cum s-a arătat, prezenţei apelor termale, care atrag turişti din spaţii aparţinând 

teritoriului de imediată proximitate, dar şi din judeţele adiacente: Maramureş, Cluj, Sălaj.  
Tabelul 24 

Evoluţia numărului de locuri de cazare în oraşul Tăşnad, în perioada 2004 - 2008 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Locuri în unităţi de cazare - 

număr 256 256 274 274 274 

Locuri în campinguri - număr 256 256 256 256 256 

Locuri în pensiuni turistice 

rurale - număr 0 0 18 18 18 
 

Calitatea identică a acestor izvoare termale cu cele din alte staţiuni aflate în vestul 

României dar şi cu cele din estul Ungariei, asigură o competitivitate crescută a potenţialului 

turistic asociat. Negativ este însă faptul că valorificarea acestei resurse îmbracă forme inferioare 

locaţiilor similare existente în spaţiul amintit, inducând un handicap semnificativ în raport cu 

acestea, rezultatul fiind o reorientare a fluxurilor turistice specifice. Dintre principalele deficienţe în 

raport cu valorificarea acestei resurse se evidenţiază: 

 amenajarea deficitară (dimensional şi calitativ) a bazinelor cu apă 

termală; 

 sezonalitate limitată (mai – octombrie); 

 slaba diversificare a activităţilor de loisir asociate ştrandurilor termale; 

 standarde scăzute ale serviciilor balneare şi urbane; 

 corelare inexistentă/ineficientă cu alte forme de turism din zonă 

(turism rural, turism vinicol, turism pentru vânătoare şi pescuit, etc.); 

 servicii hoteliere cu standarde modeste şi slab diversificate (cu 

adresabilitate îngustă); 

 inexistenţa unui brand local suficient de puternic pe piaţa de profil. 

 

Caracteristici de sinteză ale agenţilor economici 

Analiza de ansamblu a activităţii agenţilor economici scoate în evidenţă faptul existenţă 

unor particularităţi care reflectă, pe de o parte trăsături locale, derivate din funcţionarea economică 

la nivel microscalar, iar pe de altă parte reflectă o serie de elemente comune economiei judeţene şi 

regionale.  

 O primă trăsătură este legată de structura agenţilor economici pe clase de mărime, unde 

dominanţi sunt agenţii economici mici, având 1-9 angajaţi, aceştia deţinând aproape 78% din 

numărul total (vezi tabelul 25), fapt ce denotă un stadiu încă incipient al structurării mediului 

economic local.  
Tabelul 25 

Distribuţia agenţilor economici pe clase de mărime, în anul 2008 

 

Total agenţi 

economici 

Agenţi 

economici cu 

1 - 9 angajaţi 

Agenţi 

economici cu 

10 - 49 angajaţi 

Agenţi 

economici cu 

50 - 250 

angajaţi 

Agenţi 

economici cu 

peste 250 

angajaţi 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

300 100 251 83,66 43 14,33 5 1,61 1 0,4 
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Pe de altă parte, se evidenţiază o diversificare semnificativă a activităţilor economice 

desfăşurate de agenţii economici, constituind un punct forte al economiei locale. Analiza valorică a 

agenţilor economici pe clase de activităţi economice scoate în evidenţă faptul că cifra de afaceri cu 

valoarea cea mai mare este realizată în domeniul agricol, 114415031 lei, adică 36 din cifra de 

afaceri realizată  la nivelul întregului teritoriu analizat, în timp ce serviciile însumează o cifră de 

afaceri de 101327653 lei, adică 33% din total, iar activităţile industriale deţin 31%, cu 94683976 lei 

în anul 2008. 
Tabelul 26 

Valoarea indicatorului „cifra de afaceri” la nivelul unităţilor adminsirativ – teritoriale, în anul 2008 
 

Nr. crt. UAT 
Cifra de afaceri 

(lei) 
% din total 

1.  Tăşnad 155242716 48,47 

2.  Foieni 44241148 13,81 

3.  Sanislău 25223922 7,88 

4.  Urziceni 14780729 4,61 

5.  Santău 11306736 3,53 

6.  Andrid 9886320 3,09 

7.  Căpleni 9771755 3,05 

8.  Salacea 8928824 2,79 

9.  Pir 7269727 2,27 

10.  Cămin 6541179 2,04 

11.  Tiream 5092992 1,59 

12.  Petreşti 4511358 1,41 

13.  Pişcolţ 3985108 1,24 

14.  Cehal 3643779 1,14 

15.  Ciumeşti 3274715 1,02 

16.  Săcăşeni 2741572 0,86 

17.  Săuca 1989417 0,62 

18.  Berveni 1170229 0,37 

19.  Căuaş 700549 0,22 

20.  TOTAL 320302775 100 

 
 

Tabelul 27 

Tipologia activităţilor economice şi cifra de afaceri totală realizată  în anul 2008 
Activitatea economică (conform CAEN) Cifra de afaceri  

Activităţi comerciale 74904098 

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 70202339 

Fabricarea de mobilă 41401608 

Cultivarea cerealelor 25883748 

Activităţi agricole în ferme mixte 11997063 

Transport 11177671 

Fabricarea produselor de morărit 7779600 

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice 5846624 

Fabricarea produselor de brutărie 5693320 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 5098724 

Fabricarea articolelor din material plastic 4946497 

Producţia de rezervoare şi cisterne metalice 4882815 

Operaţiuni de mecanică generală 4516539 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 4052312 

Prelucrarea lemnului 3641624 

Construcţii de clădiri 3203635 

Fabricarea altor articole din metal 3102693 

Lucrări speciale de construcţii 2199820 

Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor 2174925 
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Fabricarea de şuruburi 1792728 

Creşterea păsărilor 1431845 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1430132 

Fabricarea produselor din beton 1231396 

Activităţi veterinare 1146405 

Creşterea porcinelor 1099481 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 1095333 

Activităţi de secretariat 1063881 

Tranzacţii imobiliare 1016547 

Lucrări de geniu civil 904236 

Arhitectură şi inginerie 895225 

Fabricarea de construcţii metalice 890861 

Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 865366 

Cultivarea legumelor 596283 

Creşterea bovinelor pentru lapte 424756 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 368732 

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 259449 

Pomicultura 198431 

Recuperarea materialelor reciclabile 197387 

Activităţi de închiriere şi leasing 182755 

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 109606 

Publicitate 108001 

Exploatarea forestieră 93678 

Şcoli de conducere 86865 

Activităţi de creare şi interpretare artistică 53654 

Activităţi de telecomunicaţii 53489 

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc 46606 

Activităţi de design specializat 41014 

Fabricarea vopselelor 16870 

Activitaţi pentru intermedieri financiare 16273 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi tur-operatorilor 3720 
 

 

Analiza indicatorului cifra de afaceri (CA) la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale în 

anul 2008 relevă faptul că oraşul Tăşnad îşi confirmă poziţia de lider economic, deţinând aproape 

50% din cifra de afaceri realizată la nivelul teritoriului analizat. Totodată pot fi evidenţiate şi 

comune a căror participare la valoarea de ansamblu a acestui indicator este foarte modestă, 

reflectând decalaje semnificative privind performanţa economică. Se înscriu în această categorie 

comunele Căuaş, Berveni, Săuca şi Săcăşeni, cu ponderi de sub 1% din totalul cifrei de afaceri 

totale. Acest lucru reflectă atât o agricultură cu randament redus, dar şi o slabă activitate în celelalte 

domenii economice. 

 Distribuţia spaţială a  acestui indicator mai reflectă şi o mozaicare pregnantă, în care cele 

mai compacte areale sunt cele ale unităţilor administrativ – teritoriale cu valori inferioare, constituie 

sub forme unei fâşii mediane (Pişcolţ – Petreşti – Tiream – Căuaş) şi a unei fâşii sudice (Săuca – 

Cehal – Săcăşeni), în timp ce unităţile administrativ – teritoriale cu valori ridicate ale acestui 

indicator au un caracter insular (Tăşnad şi Foieni). 

La nivelul agenţilor economici, cele mai ridicate valori ale cifrei de afaceri sunt realizate în 

domeniul agricol, al prelucrării lemnului, la care se adaugă agenţi economici din domeniul 

comercial. Remarcabil este faptul că în clasamentul firmelor după cifra de afaceri se regăseşte şi o 

unitate din domeniul industrial (S.C. SECEA S.R.L.), fapt ce denotă posibilităţi reale de ranforsare 

a acestui domeniu. 
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Tabelul 28 

Ierarhizarea agenţilor economici majori după cifra de afaceri realizată  în anul 2008 

 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea economică 

conform CAEN 
Cifra de afaceri UAT 

Denumirea agentului 

economic 

Nr. mediu 

angajaţi 

1.  

Activităţi auxiliare 

pentru producţia 
vegetală 

65909549 Tăşnad 
PROMAT COMIMPEX 

SRL 
23 

2.  Fabricarea de mobilă 35893577 Foieni POLIPOL MOBILA SRL 455 

3.  
Activităţi agricole în 

ferme mixte 
10003451 Tăşnad AGRIND SA 42 

4.  Activităţi comerciale 9039613 Urziceni KNEHO ROM SRL 18 

5.  Activităţi comerciale 7125318 Sanislău M&M TRANSPORT 9 

6.  Activităţi agricole 6290416 Santău 

CREŞTEREA ŞI 

ÎNGRĂŞAREA 
TAURINELOR SA 

38 

7.  Activităţi comerciale 5829875 Tăşnad FOCUS IMPEX SRL 6 

8.  
Fabricarea altor maşini 

şi utilaje specifice 
5820502 Tăşnad SECEA SRL 79 

9.  Activităţi comerciale 4926956 Pir EURO PROACTIV SRL 2 

10.  Fabricarea de mobilă 3494308 Tăşnad VICTORIA MOB SA  128 

 

 
Fig. 52. Repartiţia teritorială a indicatorului “cifra de afaceri” în anul 2008. 
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II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii 
Tipuri de 

comerţ 

Număr % din 

numărul total 

Întreprinderi 

din sectorul 

terţiar 

(servicii) 

Număr % din 

numărul total 

Activităţi 

comerciale 

117 97,5 Lucrări speciale 

de construcţii 

15 13,6 

Comerţ cu piese 

şi accesorii 

pentru 

autovehicule 

3 2,5 Întreţinere şi 

reparare 

autovehicule 

4 3,6 

   Transport 23 20,9 

   Restaurante 28 25,4 

   Şcoli de 

conducere 

1 0,9 

   Arhitectură şi 

inginerie 

6 5,4 

   Tranzacţii 

imobiliare 

2 1,8 

   Activităţi 

veterinare 

3 2,7 

   Activităţi de 

creare şi 

interpretare 

artistică 

1 0,9 

   Operaţiuni de 

mecanică 

generală 

3 2,7 

   Activităţi de 

design 

specializat 

1 0,9 

   Lucrări de 

geniu civil 

3 2,7 

   Hoteluri şi 

facilităţi de 

cazare 

7 6,3 

   Depozitare  1 0,9 

   Activităţi de 

telecomunicaţie 

1 0,9 

   Intermedieri 

financiare 

1 0,9 

   Activităţi de 

închiriere şi 

leasing 

1 0,9 

   Activităţi de 

secretariat 

4 3,6 

   Activităţi de 

jocuri de noroc 

şi pariuri 

2 1,8 

   Repararea 

dispozitivelor de 

uz gospodăresc 

2 1,8 

   Publicitate  1 0,9 

   Activităţi ale 

agenţiilor 

turistice şi tur-

operatorilor 

1 0,9 

Total 130 100 111  100 
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Comerţ 

Activitatea de comerţ este răspândită în teritoriu, toate localităţile dispunând de unităţi alimentaţie 

publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural. 

Cea mai intensă activitate comercială se înregistrează în oraşul Tăşnad, unde 31 de firme au 

domenii de activitate specifice comerţului. În localităţile rurale ale teritoriului, activitatea 

comercială este echilibrat distribuită: Căpleni (10), Santău (6), Pişcolt (5), Sanislău, Urziceni, câte 

4, Cămin, Sanislău, Foieni, Petreşti, Tiream, căte 3, Căuaş, Berveni, Săuca, Pir, căte 2, Săcăşeni şi 

Andrid câte 1 societate comercială. 

Farmacii sunt înregistrate în oraşul Tăşnad (2) şi în comunele Andrid (1), Sanislău (1), Foieni (1) şi 

Tiream (1). Societăţi comerciale care desfăşoară comerţ cu ridicata, mai specializat, sunt întâlnite în 

Tăşnad, Andrid, Berveni, Cămin, Ciumeşti, Petreşti, Santău, Foieni, Urziceni: piese şi accesorii 

pentru autovehicule, instalaţii sanitare, produse chimice şi produse agricole (cereale, seminţe). 

Activităţile comerciale în magazine nespecializate sunt întâlnite în aproape toate comunele din 

teritoriu. 

Produsele comercializate în aceste magazine în mare parte sunt achiziţionate de pe piaţa naţională, 

fiind produse în alte zone ale ţării sau chiar importate. Produsele de consum obţinute şi 

comercializate pe plan local se rezumă la produsele de panificaţie şi preparatele din carne. 

În concluzie, putem spune că activitatea comercială în teritoriul Sud-Vest Satu Mare este 

concentrată în oraşul Tăşnad dar suficient de bine reprezentată şi în comune. Populaţia are acces la 

magazine de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare. 

 

Servicii 

Nivelul dezvoltării serviciilor este un indicator relevant pentru calitatea vieţii prin prisma modului 

de ocupare a timpului, a educaţiei şi calificării dar şi a obţinerii veniturilor. În teritoriu, 

2051persoane lucrează în sectorul terţiar (comerţ şi servicii), reprezentând 24% din populaţia 

angajată în teritoriu. 

Cu toate acestea, domeniul serviciilor pentru populaţie este slab reprezentat, în doar cinci localităţi 

din 19 (Andrid, Cămin, Tăşnad, Tiream, Urziceni), fiind înregistrat un număr semnificativ de 

persoane care lucrează în domeniul serviciilor. 

Ca şi pondere, cel mai bine reprezentate servicii pentru populaţie sunt cele de alimentaţie publică 

(restaurante), de transporturi rutiere (23) şi de lucrări speciale de construcţii (15). Mai întâlnim o 

serie de servicii utile pentru populaţie precum întreţinere şi reparare autovehicule, arhitectură şi 

inginerie, operaţiuni de mecanică generală, cabinete veterinare şi stomatologice, activităţi de 

secretariat etc. 

Cea mai mare ofertă de servicii, prin numărul de societăţi comerciale înregistrate în sectorul terţiar, 

se regăsesc în oraşul Tăşnad. 
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II.2.1.7 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale 
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II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 
 Medical  Învăţământ Dotări sportive 

 Spital  Medic  Dentist  Primar  Secundar  Universitate Teren 

de 

fotbal 

Sală 

de 

sport 

Existenţă 

DA/NU  

DA DA DA DA DA NU DA DA 

Dacă NU, 

indicaţi 

distanţa în 

km de la 

centrul 

teritoriului 

până la cel 

mai 

apropiat 

obiectiv 

menţionat 

     150 km – 

Cluj Napoca 

100 km – 

Oradea 

120 km – 

Baia Mare 

70 km – Satu 

Mare 

  

 

Servicii  Categorii  Observatii*  

Invăţamânt  Primar - 19  

Secundar - 19  

Liceu - 1  

Universitar - 0 Centre Universitare accesibile: 

- Cluj Napoca – 150 km 

- Oradea – 100 km 

- Baia Mare – 120 km 

- Satu Mare – 70 km 

Şcoli de arte şi meserii - 5  

Medicale  Medic - 42  

Cabinet stomatologic - 13  

Spital - 1  

Laboratoare medicale - 2  

Cabinete medicale - 31  

Farmacii - 11  

Sportive  Terenuri sportive (de fotbal, 

tenis...) - 16 

 

Sala de Sport - 19  

Piscine - 3  

Sală sportivă multifuncţională - 

2 

 

* - in cazul inexistenţei, precizaţi modul de asigurare a acestora (distanţe, locaţii...) 

Învăţământul 
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Învăţământul din Teritoriul Sud-Vest Satu Mare este integrat pe verticală (ciclurile de 

învăţământ existente sunt preşcolar, şcolar primar, şcolar gimnazial, liceal) şi pe orizontală (este 

reprezentat în toate unităţile administrativ teritorial din regiune, prin ciclul gimnazial). 

Precum şi învăţământul naţional, cel din regiunea analizată se află astăzi în proces de 

restructurare, reorganizare, modernizare etc., venind în întâmpinarea unei componente cât mai 

diversificate a populaţiei şcolare. 

Se cunoaşte faptul că, în statele cu nivel de trai ridicat, natalitatea şi implicit bilanţul natural 

prezintă valori reduse. România, din nefericire, s-a încadrat pe un trend de evoluţie asemănător, care 

dacă continuă în parametrii actuali va induce probleme greu de surmontat. 

Infrastructura ciclului preşcolar prezintă următoarele aspecte: a scăzut drastic numărul 

grădiniţelor în intervalul analizat, aşa încât pentru anul 2008 figurează doar 2 grădiniţe la Tăşnad cu 

un număr de 385 copii înscrişi pentru acelaşi an. În restul localităţilor nu apar grădiniţe în anul 

2008, reprezentând o serioasă disfuncţionalitate. 

Plecând de la această realitate, se impun o serie de măsuri pentru ciclul preşcolar de instruire a 

copiilor, ce trebuie să reflecte atenţia care i se acordă. Creşterea calităţii educaţiei şi a infrastructurii 

în ciclul preşcolar poate reprezenta un stimul pentru păstrarea comportamentului demografic, când 

tinerii părinţi vor conştientiza faptul că sunt sprijiniţi în creşterea şi educarea copiilor. Pentru acest 

fapt trebuie luate măsuri concrete, precum:  

- menţinerea în fiecare comună a cel puţin o grădiniţă, ca celulă elementară de dobândire a 

unui comportament social pozitiv; 

- încadrarea pe fiecare post cu personal didactic specializat 

- oferirea de posibilităţi personalului didactic din ciclul preşcolar pentru o pregătire 

profesională continuă, 

- dotarea corespunzătoare cu mobilier adecvat şi material didactic diversificat; 

- educarea preşcolarilor în spiritul colectivităţii locale, cu scopul prezervării şi amplificării 

spiritului local, etc. 

Aceste acţiuni trebuie să însemne rezultatul unui efort concertat a cel puţin trei parteneri 

educaţionali: instituţia de educaţie preşcolară, factorii de decizie locali şi părinţii, aceştia din urmă 

ca beneficiari indirecţi ai actului educaţional preşcolar. 

Cuantificarea datelor referitoare la ciclul şcolar primar şi gimnazial şi compararea lor cu date 

din anii trecuţi relevă faptul că la nivelul regiunii contingentul de elevi din segmentul amintit scade 

treptat. Acest nivel educaţional este reprezentat la nivelul fiecărei localităţi, ceea ce este un lucru 

îmbucurător. Trendul negativ de scădere a numărului de elevi trebuie inhibat, pentru a putea rămâne 

cel puţin în coordonatele actuale. Negativ este faptul că, în majoritatea localităţilor numărul de clase 

e în scădere. 

Dintre coordonatele majore care trebuie să jaloneze vitalitatea şi funcţionalitatea ciclului primar 

şi gimnazial se remarcă: 

- menţinerea unităţilor de învăţământ în fiecare comună şi sat mai mare (în pofida scăderii 

numărului de elevi); 

- încadrarea pe posturi doar a personalului specializat; 

- igienizarea şi modernizarea continuă a spaţiilor de învăţământ; 

- introducerea în Curricullumul la decizia şcolii a unor discipline ce vizează pregătirea 

elevilor către deprinderile practice specifice zonei, pentru a deveni ulterior buni meseriaşi 

(discipline etnografice, turism rural); 

- reabilitarea rapidă a imobilelor şcolare necorespunzătoare, unele funcţionând fără avizul 

autorităţilor sanitare. 
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Fig. 53. Repartiţia unităţilor de învăţământ şi a dotărilor conexe, în anul 2008 

În ceea ce priveşte învăţământul gimnazial acesta este mai redus ca şi cel primar, ca 

reprezentativitate în teritoriu. 

Învăţământul liceal este reprezentat doar la Tăşnad, iar oferta educaţională fiind una nu foarte 

variată. Pentru pregătirea destinată dobândirii unei culturi generale solide şi a dobândirii unor 

competenţe lingvistice certe există doar centrul menţionat, care satisface doar parţial nevoile 

elevilor. Complementar mai există ofertele oraşelor Carei şi Satu Mare. 

Învăţământul liceal al regiunii trebuie ancorat în realitatea teritorială, aşa încât orientarea acestei 

instituţii ar trebui să vizeze fortificarea anumitor domenii de specializare cu mare cerere pe piaţa 

muncii din regiune: specializări economice, informatică, specializări agricole, turistice, dar şi a unor 

specializări conexe (mecanică agricolă, domeniul veterinar etc.) 

Analiza informaţiilor privind infrastructura şcolară din arealul analizat evidenţiază existenţa 

unor instituţii dotate corespunzător, dar şi a altora în care mai sunt investiţii de făcut, însă din raţiuni 

financiare acest lucru nu se întâmplă. 

Situaţia terenurilor de sport 10 la număr în 2008 şi a sălilor de sport (18 în 2008) arată că se 

impune o dotare a fiecărei localităţi cu astfel  de amenajări. 
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Ocrotirea sănătăţii 

Serviciile de îngrijire a sănătăţii sunt furnizate printr-o reţea de unităţi sanitare (spitale, 

policlinici, dispensare medicale), aparţinând în principal, sectorului public. La acestea putem 

adăuga alte instituţii furnizoare de servicii sanitare, cum sunt: farmaciile, cabinetele stomatologice, 

laboratoarele de tehnică dentară. 

În tabelul nr.29 este redată infrastructura medicală pentru teritoriul analizat. 

Analizând situaţia existentă la nivelul anului 2008 observăm că în afara localităţii Săuca, toate 

localităţile au medici. Cabinetele medicale şi personalul mediu sanitar le regăsim la nivelul fiecărei 

comune.  

Farmacii se află doar în localităţile Andrid, Sanislău, Tiream şi Tăşnad. 

Cabinete stomatologice există doar în comunele Berveni, Foieni, Petreşti, Pişcolţ, Sanislău şi în 

oraşul Tăşnad. 

În întreaga regiune este un singur spital, cel de la Tăşnad, localitate în care, de altfel, regăsim 

reprezentate toate dotările medicale ale regiunii studiate.  

Din analiza principalelor instituţii de sănătate ce deservesc populaţia stabilă din teritoriu, dar şi a 

dotărilor pe care acestea le au şi a personalului medical în grija căruia se află destinul locuitorilor, 

schiţăm câteva disfuncţii: 

- dependenţa populaţiei de serviciile sanitare de la Tăşnad, Carei şi Satu Mare, desprinzându-se 

clar o polarizare accentuată înspre serviciile oferite şi de alte centre urbane din judeţ; 

- ponderea redusă a personalului medical angajat în domeniul sanitar, cu precădere a celui 

specializat; 

- deservirea unor unităţi administrativ- teritoriale, din punct de vedere sanitar, de către 

personal medical din afara regiunii, respectiv din Satu Mare şi Carei. 
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Fig. 54. Infrastructura medicală la nivelul unităţilor adminstrativ – teritoriale, în anul 2008 
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Tabelul 29 

Distribuţia unităţilor sanitare la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale în anul 2008 

N

r 

C

rt. 

 

UAT 

 

 

Me

dici 
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acişti 
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medi

u 
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ar 

Labora 
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Cabi

nete 

medi

cale 

Cabinet

e 

stomato

logice 

Labora

toare 

de 

tehnică 

dentară 
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1 

Andr

id 2 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

2 

Berv

eni 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

3 

Cămi

n 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Căua

ş 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Căpl

eni 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ceha

l 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Cium

eşti 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Foie

ni 1 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

9 

Petre

şti 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1

0 Pir 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1

1 

Pişco

lţ 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1

2 

Sanis

lău 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

1

3 

Santă

u 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1

4 

Săcă

şeni 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1

5 

Săuc

a 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1

6 

Tăşn

ad 17 10 4 60 2 9 7 2 1 1 1 1 6 

1

7 

Tirea

m 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

1

8 

Urzic

eni 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1

9 

Tota

l 38 13 10 92 2 29 12 4 1 1 1 1 9 
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II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale 
 

Dezvoltarea teritorială durabilă reprezintă o componentă fundamentală a politicilor Uniunii 

Europene, entitate multistatală preocupată de propria afirmare economico- socială. Unul dintre 

scopurile acesteia este şi cel de înlăturare a disparităţilor existente între diferitele ţări componente, 

dar şi în interiorul aceleiaşi ţări. Ele sunt mult mai numeroase şi mai evidente în ţările recent 

aderate, între care, de la 1 ianuarie 2007, este inclusă de drept şi de facto şi ţara noastră.  

 În acest sens, coeziunea teritorială reprezintă actualmente o sintagmă frecvent întâlnită în 

majoritatea absolută a documentelor ce vizează dezvoltarea regională concepute de forurile de profil 

ale Uniunii Europene. Ea devine nu numai a treia dimensiune, alături de cea economică şi socială la 

tratatul Constituţional al UE, dar şi un corolar al dezvoltării însăşi. Se constituie, aşadar, într-un 

element cheie, decisiv, al interrelaţiilor spaţiale la toate nivelurile de integrare, într-un factor 

indispensabil funcţionării optime a sistemelor regionale. 

 În acest sens, subliniem rolul decisiv pe care îl au în teritoriu primăriile, consiliile locale, 

asociaţiile de comune, asociaţiile de consilii, ONG-urile, asociaţiile locale (agricole, comerciale, de 

mediu, de protecţie socială, culturale, etc.). 

În teritoriul delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare fac parte 19 localităţii 

reprezentate prin Consiliile Locale: 

 

Comuna Nr. sate 

componente 

Denumire sate Numărul 

consilierilor 

Andrid 3 Andrid, Dindeşti, Irina 11 

Berveni 2 Berveni, Lucăceni 12 

Cămin 1 Cămin 9 

Căpleni 1 Căpleni 13 

Căuaş 6 Căuaş, Ady Endre, Ghenci, 

Ghileşti, Hotoan, Răduleşti 

11 

Cehal 3 Cehăluţ, Cehal, Orbău 11 

Ciumeşti 3 Ciumeşti, Berea, Viişoara 9 

Foieni 1 Foieni 11 

Petreşti 2 Petreşti, Dindeşti 11 

Pir 3 Pir, Pir Nou, Sărvăzel 11 

Pişcolt 3 Pişcolt, Resighea, Scărişoara 

Nouă 

13 

Săcăşeni 2 Săcăşeni, Chegea 9 

Sălacea 2 Sălacea, Otomani 13 

Sanislău 3 Sanislău, Horea, Marna 

Nouă 

13 

Săntău 3 Santău, Chereuşa, Sudurău 11 

Săuca 5 Săuca, Becheni, Cean, 

Chişău, Silvaşi 

9 

Tăşnad 1 oraş şi 6 sate Tăşnad (oraş), Blaja, Cig, 

Raţiu, Sărăuad, Valea Morii 

15 

Tiream 3 Tiream, Portiţa, Vezendiu 11 

Urziceni 2 Urziceni, Urziceni-Pădure 9 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceh%C4%83lu%C8%9B,_Satu_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orb%C4%83u,_Satu_Mare
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Asociaţii de dezvoltare teritoriale 
În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare există două asociaţii de dezvoltare 

microregionale:  

 Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi Ierului 

 Asociaţia de Cooperare şi Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad 

Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi Ierului (ARCCI) a fost înfiinţată în 2005, prin liberul 

consimţământ a 16 Consilii Locale din regiunea de sud a judeţului Satu Mare: Petreşti, Pişcolţ, 

Urziceni, Foieni, Berveni, Căpleni, Andrid, Pir, Căuaş, Ciumeşti, Cămin, Cehal, Tiream, Santău, 

Sanislău şi Săuca. Asociaţia funcţionează în baza normelor în juridice în vigoare cu privire la 

organizaţiile non profit, respectiv Ordonanţa nr.26/2000. ARCCI este o persoană juridică de drept 

privat, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ şi non-profit. Sediul asociaţiei este în 

România, judeţul Satu Mare, comuna Petreşti, strada Pişcolţ nr 1. 

 Activitatea asociaţiei are un caracter comunitar, rural, permanent. ARCCI are ca scop 

dezvoltarea economico-socială şi infrastructurală a comunităţilor rurale din microregiunea Câmpia 

Careiului şi Ierului. ARCCI efectuează servicii destinate să satisfacă necesităţile, aşteptările şi 

cerinţele localnicilor celor 11 comune membre. 

 Principalele obiective şi activităţi ale asociaţiei sunt următoarele: 1. revigorarea zonelor 

rurale din microregiune; 2. valorificarea şi dezvoltarea potenţialului economic rural; 3. 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi sociale din mediul rural; 4. îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor administraţiei publice locale din mediul rural; 5. sprijinirea activităţilor de protecţie a 

mediului prin crearea de noi zone verzi şi întreţinerea celor existente; 6. ocrotirea şi promovarea 

tradiţiilor şi iniţiativelor culturale locale; 7. promovarea activităţilor care au ca scop dezvoltarea 

comunitară prin turism rural; 8. sprijinirea sau organizarea în regie proprie de activităţi de prestări 

servicii şi producţie, cursuri de calificare, recalificare, organizate în condiţiile premise de 

reglementările în vigoare; 9. sprijinirea şi / sau organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, 

adunări de interes social, festivaluri, concursuri, sondaje de opinie, încurajarea şi/sau editarea şi 

tipărirea de manuale, reviste, ziare, broşuri, albume de artă, sprijinirea şi/sau înfiinţarea unor cluburi 

pentru petrecerea timpului liber, a unor biblioteci, a unor centre de studiu şi documentare, ateliere 

de creaţie, distribuirea de publicaţii pe teme de turism, etc. 

  ARCCI a fost implicată în derularea a două proiecte semnificative, ambele cu finanţare 

europeană: Trasee cultural – artistice viabile în microregiuni transfrontaliere (finanţat prin 

programul Phare CBC România – Ungaria, 2004) şi Gestionarea selectivă a deşeurilor în 

Microregiunea Câmpia Careiului şi Ierului (finanţat prin programul Phare CBC 2004). 

Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad (ACDMT) a fost înfiinţată în 

anul 2005, prin liberal consimţământ a 7 Consilii Locale din regiunea sud-est a judeţului Satu Mare: 

Tăşnad, Andrid, Cehal, Pir, Santău, Săcăşeni şi Săuca şi a Asociaţiei Civile pentru dezvoltare 

Comunitară Tăşnad, având astfel opt membri fondatori. Asociaţia funcţionează în baza normelor în 

juridice în vigoare cu privire la organizaţiile non profit, respectiv a Legii nr. 246/2005 şi a 

Ordonanţa nr.26/2000. ACDMT este o persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, 

apolitică, independentă şi non-profit. Sediul asociaţiei este în România, judeţul Satu Mare, 

localitatea Tăşnad, strada Lăcrimioarelor nr.2, cod 445300. 

 Activitatea asociaţiei are un caracter comunitar permanent. ACDMT are ca scop dezvoltarea 

economică, socială şi culturală a localităţilor asociate. ACDMT efectuează servicii destinate să 

satisfacă necesităţile, aşteptările şi cerinţele localnicilor celor 7 comune membre. 

 Principalele activităţi ale asociaţiei sunt următoarele: 1. iniţierea şi elaborarea programelor, 

proiectelor şi documentaţiilor pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a zonei; 2. 

realizarea de proiecte de mică infrastructură pentru îmbunătăţirea accesibilităţii zonei şi asigurarea 

facilităţilor necesare populaţiei; 3. realizarea de proiecte pentru dezvoltarea şi punerea în valoare a 
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zonei ca potenţial turistic; 4. realizarea proiectelor pentru activităţi generatoare de venituri şi locuri 

de muncă; 5. realizarea de proiecte pentru dezvoltarea agriculturii; 6. realizarea unui program al 

zonei pentru punerea în valoare a tradiţiilor, obiceiurilor, precum şi valorificarea produselor şi 

obiectelor artizanale şi meşteşugăreşti; 7. informarea şi documentarea pentru identificarea şi 

elaborarea de proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană; 8. încurajarea, îndrumarea, ajutorarea 

membrilor comunităţilor să se organizeze în asociaţii civile în scopul facilitării rezolvării unor 

probleme de interes comun, inclusiv prin realizarea de parteneriate cu alte organizaţii 

neguvernamentale din ţară şi străinătate; etc. 

 Asociaţia a fost implicată în derularea unui proiect semnificativ cu finanţare europeană: 

Instruirea consilierilor microregionali în domeniul elaborării proiectelor (finanţat prin programul 

Phare CBC România – Ungaria, 2004) 

 În luna ianuarie a acestui an, ACDMT şi ARCCI au demarat proiectul “Construcţia de 

parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi pregătirea planului de 

dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare”, finanţat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, Axă prioritară 4, Măsura 431, sub-măsura 431.1. Astfel, s-au asociat la 

construirea de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare, localităţile: Andrid, Berveni, Cămin, Căpleni, Căuaş, Cehal, 

Ciumeşti, Foieni, Petreşti, Pir, Pişcolţ, Sanislău, Santău, Săcăşeni, Săuca, Tăşnad, Tiream, Urziceni.  

 Proiectul prevede constituirea formei asociative prin înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală 

(GAL) a Teritoriului Sud-Vest Satu Mare pe baza Ordonanţei 26/2000, care va da posibilitatea 

responsabililor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate să conlucreze şi să 

interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. 

 

Alte structuri de dezvoltare regională.  

 Judeţul Satu Mare face parte din două structuri de dezvoltare regională relevante la nivelul 

zonei de nord-vest, şi anume: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord (ADI 

Transilvania de Nord) şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest).  

Organizaţia Forumului Democrat German Petreşti – înfiinţat în 1990. reprezintă interesele 

şvabilor din comună, apără tradiţiile şi obiceiurile acestei minorităţi. Sediul acestei organizaţii 

găzduieşte TeleCentrul din localitate, Biroul de Informare Comunitară şi Organizaţia non-profit 

“Asociaţia femeilor Petreşti”. Împreună cu Consiliul Local Petreşti au depus mai multe cereri de 

finanţare prin programul PHARE pentru: înfiinţarea unui Complex Social pentru Copii şi Adulţi 

“Hereditas” a comunităţii din Petreşti, Viaţa Culturală – factor de Vitalitate a Tradiţiilor Şvăbeşti şi 

Agroturismul – Perspectiva Dezvoltării Comunitare.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Neagră” funcţionează la Căpleni (2 martie 

2010) şi se ocupă cu stabilirea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale pentru activităţile 

de salubrizare delegate: precolectare, colectare şi transport a deşeurilor comunale, inclusiv a 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, sortare a 

deşeurilor comunale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor, 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, 

inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

activităţilor în aria administrativ-teritorială a comunei Căpleni. 

La toate acestea se adaugă colaborarea transfrontalieră ca o măsură a succesului proiectelor de 

dezvoltare. Parteneriatele sunt fundamentale pentru orice acţiune colectivă, iar funcţionalitatea 

structurilor parteneriale se verifică după încheierea proiectelor, prin evaluarea beneficiilor pe care 

comunitatea locală le are pe cale de consecinţă. 
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Servicii sociale 

Serviciile sociale din teritoriu se concentră în mare parte în cadrul APL-urilor departamentele de 

asistenţă socială ocupându-se de problemele sociale existente în localităţile administrate de aceştia. 

Profilul sistemului actual de asistenţă socială din România cuprinde transferuri financiare de la stat 

către populaţie, sub forma unor drepturi universale sau subsidiare, precum şi serviciile sociale. 

Caracteristic sistemului de asistenţă socială este participarea tot mai amplă a organizaţiilor 

neguvernamentale precum şi a altor parteneri sociali la soluţionarea cazurilor sociale, în condiţiile 

în care statul nu poate decât să asigure un suport financiar modest şi unui număr restrâns de 

organizaţii. 

Sectorul social din teritoriu este foarte slab dezvoltat majoritatea serviciilor sociale fiind furnizate 

de direcţiile de asistenţă socială a primăriilor, organizaţiile private şi neguvernamentale din 

domeniul serviciilor sociale fiind foarte slab reprezentate.  

Servicii sociale primare 

Având în vedere faptul că marea majoritate a serviciilor sociale sunt furnizate de primării, acestea 

nu au nici capacitatea financiară nici cea instituţională de a furniza servicii sociale de specialitate 

pentru a satisface necesităţile cetăţenilor. În consecinţă în fiecare localitate inclusă în GAL Sud Vest 

Satu Mare APL-urile furnizează servicii primare de asistenţă socială care includ următoarele 

servicii:  

 activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup 

 activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; 

  măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; 

 măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; 

 măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate; 

 activităţi şi servicii de consiliere; 

 măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea 

participării şi solidarităţii sociale; 

 orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea său limitarea unor situaţii de 

dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare său excluziune socială.  

În teritoriul Sud Vest Satu mare numărul persoanelor beneficiare de servicii sociale primare este de 

3419 de persoane, care sunt asistaţi de 220 de asistenţi personali:  
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Nr. 

crt. 

 

Localitatea 

 

Nr. asistenţi 

personali 

Nr. ajutoare sociale 

Legea  416/2001 

Nr.beneficiari 

încălzire (altele 

decât beneficiarii de 

ajutor social) 

nr.dosare nr. 

persoane 

lemne gaz 

1. Petreşti 13 37 78 217 110 

2. Berveni 18 48 152 597 - 

3. Căpleni 19 27 91 504 116 

4. Andrid 16 122 378 725 - 

5. Pâr 9 92 336 314 - 

6. Căuaş 21 83 231 616 - 

7. Ciumeşti 8 30 74 397 - 

8. Cehal 17 40 98 630 - 

9. Săuca 9 128 405 329 - 

10. Tiream 18 134 321 481 - 

11. Pişcolt 22 220 648 540 - 

12. Foieni 7 34 93 160 210 

13 Santău 19 65 155 620 - 

14. Săcăşeni 8 50 170 416 - 

15. Urziceni 6 21 93 238 125 

16. Cămin 10 30 96 144 72 

17. Tăşnad 58  1026 1651  

 TOTAL: 220 1161 3419 6920 633 

 

Servicii sociale publice 

Consiliul Local Petreşti (Serviciu public de asistenţă) 

În subordinea Consiliului Local Petreşti se află următoarele tipuri de servicii sociale: 

 Centru de îngrijire la domiciliu Sf. Elisabeta 
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Prin această reţea se asigură servicii sociale de bază ca igiena corporală, igiena patului, ajutor în 

alimentaţie, exerciţii de mişcare, transfer, deplasare în interiorul locuinţei, supravegherea bolnavului 

ziua/noaptea, dar şi servicii sociale de suport, precum menajul, ajutor la prepararea hranei, 

distribuire de alimente sau hrană caldă la domiciliu, cumpărături, procurare de medicamente, 

administrare şi gestionare a documentelor oficiale şi fondurilor financiare, activităţi de petrecere a 

timpului liber, informare despre drepturi şi facilităţi, instruirea aparţinătorilor cu privire la îngrijirea 

bolnavilor, consiliere pentru sănătate, asigurarea mijloacelor de îngrijire medicală. O altă 

componentă importantă a acestei activităţi o constituie serviciile medicale ca monitorizarea 

parametrilor fiziologice, îngrijirea medicală, tratament, efectuarea manevrelor terapeutice pentru 

evitarea complicaţiilor secundare. 

 Complexul Social pentru Copii şi Adulţi HEREDITAS 

Complexul Social are următoarele compartimente: cantină socială, cămin de zi pentru vârstnici, 

centru de îngrijire medicală şi asistentă socială. 

Servicii sociale private 

În teritoriul studiat există un singur furnizor de servicii sociale acreditat:  

 Asociaţia Caritas Catolica Oradea - Filiala Tăşnad 

Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: 

 activitate medicală în Centrul de sănătate pentru locuitorii din oraşul Tăşnad şi locuitori din 

împrejurime 

 în Centrul social Rita se desfăşoară îngrijire la domiciliu 

 în cadrul cantinei sociale se serveşte zilnic mâncare caldă pentru cei nevoiaşi. 

 Cei nevoiaşi sunt ajutaţi cu bunuri materiale 

 Periodic sunt organizate cursuri de calificare pentru şomeri 

Pe lângă furnizorii de servicii acreditate în teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în unele 

localităţi funcţionează servicii sociale private neacreditat:  

1. Căminul pentru vârstnici St: Jude Tadeus din Foieni 

Centrul rezidenţial se întinde pe o suprafaţă de 3 ha lângă sat, clădirea are 2 etaje, şi cu 28 de 

camere confortabile. Fiecare cameră este dotată cu baie, televizor şi telefon. În fiecare etaj se află 

câte o cameră de zi. Clădirea este înconjurată de spaţii verzi, vie şi livadă. 

2. Fundaţia ,,Szent Balazs” Ghenci 

Fundaţia are ca domeniu de activitate ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale, acordarea de 

îngrijire şi asistenţă socială persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi.  

ONG-uri  

În teritoriul Sud-Vest Satu Mare ONG-urile înregistrate au ca domeniu de activitate: dezvoltarea 

teritoriului, promovarea culturii locale, sprijinirea tinerilor defavorizaţii prin servicii socio 

educaţionale, promovarea vieţii sportive şi promovarea turismului.  
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1. Asociaţii culturale şi de tineret 

Asociaţia Culturală şi de Tineret Kalmander Harmony 

Profilul asociaţiei este prestarea muzicii de fanfară. În cadrul asociaţiei se desfăşoară următoarele 

tipuri de activităţi: educarea tinerilor în spiritul cunoaşterii muzicii de fanfară, cunoaşterea şi 

popularizarea tezaurului folcloric local, în cadrul reuniunilor se evaluează cunoştinţele de fanfară 

dobândite. Asociaţia are un număr de 22 de membri voluntari din care 10 copii şi 12 tineri.  

2. Asociaţii ale femeilor 

Asociaţiile femeilor au ca obiectiv de activitate organizarea de evenimente culturale, religioase, de 

petrecere a timpului liber, strângerea de ajutoare pentru persoanele nevoiaşe şi organizarea de 

întâlniri, excursii. În teritoriul Sud Vest Satu Mare funcţionează mai multe asociaţii de femei însă 

dintre acestea doar două au statut juridic: 

 Asociaţia femeilor Petreşti 

 Asociaţia Femeilor Sf. Rita Ciumeşti 

3. Asociaţii sportive 

În teritoriul delimitat funcţionează mai multe asociaţii sportive a căror rol este promovarea vieţii 

sportive şi organizarea de evenimente sportive.  

 Asociaţia Sportivă Victoria Petreşti 

 Asociaţia Sportivă Victoria Tiream 

 Asociaţia Sportivă Schwaben Kalmandi 

 Asociaţia Sportivă Schamagosh 

 Asociaţia Sportivă Stăruinţa Berveni 

 Asociaţia Sportivă Săcăşeni 

 Asociaţia Sportivă Pişcolt 

 Asociaţia Sportivă Unirea 08 Tăşnad 

 Asociaţia Pescarilor Sportivi Petreşti 

Asociaţii socio educaţionale 

În teritoriu funcţionează mai multe asociaţii specializate în domeniul educativ pentru eficientizarea 

activităţii şcolare de învăţământ. Obiectivele principale ale organizaţiilor sunt: dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii, redactarea unor programe în scopul atragerii de fonduri bugetare, extrabugetare şi 

europene, dezvoltarea culturală a comunei. 

 Asociaţia Şcolară Urziceni 

 Asociaţia „Kez a kezben” Foieni 
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 Asociaţia Pro Şcoală Berveni 

4. Asociaţii Turistice 

Asociaţia Infotour Carei, înregistrată în Ghenci are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei prin 

valorificarea potenţialului turistic, cultural, socio-economic, sprijinirea iniţiativelor inovative şi 

exploatarea potenţialului de dezvoltare a zonei prin cercetări socio-culturale, economice.   
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II.2.1.9 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 
 

Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 prin fondurile de pre-aderare şi de aderare a creat 

un set de oportunităţi unice în privinţa dezvoltării rurale. Dar accesarea fondurilor a fost 

condiţionată de alinierea politicile de dezvoltare, obiectivele, principiile şi regulile comunitare ale 

UE cu politicile de dezvoltare ale României pe plan naţional şi local.  

 

Programe de dezvoltare întreprinse în teritoriu finanţate din fonduri de pre aderare:  

 

Fonduri PHARE 

Din posibilităţile de dezvoltare oferite de Uniunea Europeană prin programul PHARE pentru: 

Întărirea administrațiilor și instituțiilor publice pentru funcționarea eficientă întru Uniunea 

Europeană; Promovarea convergenței cu legislația vastei legislații a Uniunii Europene (acquis 

communautaire) și reducerea nevoilor de perioade de tranziție şi promovarea coeziunii economice 

și sociale localităţile din teritoriul Sud vest Satu Mare au relizat următoarele investiţii:  

Localitatea Sursa de finanţare Titlul proiectului Valoarea 

proiectului 

 

 

 

 

 

Petreşti 

PHARE 2000 Agroturismul-Perspectiva 

Dezvoltării Comunitare 

21.707,98 

PHARE 2003 Înfiinţarea Complexului Social 

pentru Copii şi Adulţi 

HEREDITAS a comunei Petreşti 

24075,2 

PHARE 2003 Înfiinţarea Centrului Comunitar 

pentru Bătrâni SF. ELISABETA 

a comunei Petreşti 

395.428,98 

Asociaţia 

Rurală 

Câmpia 

careiului şi 

Ierului  

PHARE CBC 2004 Trasee cultural-artistice via-bile 

între microregiuni 

transfrontaliere 

28.600 

Săuca PHARE Reabilitare Şcoala cu  clasele I-

VII Becheni 

75.000 

Tăşnad Phare CES 2005 Sistemul de colectare selectivă a 

deşeurilor în loc. Tăşnad, Săuca, 

Săcăşeni, santău, Pir, Craidorolţi, 

Cehal 

578.829 

Phare CES 2005 Alimentarea cu apă potabilă a 341.060 
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satelor Cig, Sărăuad şi Valea 

Morii din oraşul Tăşnad, judeţul 

Satu Mare 

 

Fonduri SAPARD 

Fondurile oferite de Uniunea Europeană pentru de dezvoltare a sectorului agricol o prin programul 

SAPARD au fost cele mai solicitate dintre fondurile de preaderare în terituriul Sud Vest Satu Mare. 

Din fondurile SAPARD au fost realizate următoarele investiţii:  

Localitatea Beneficiar Titlul proiectului Valoarea 

proiectului 

 

 

 

 

 

 

Petreşti 

Sociatatea 

Agricolă Petreşti 

Creşterea eficienţei exploataţiilor agricole 

şi modernizarea parcului de maşini 

agricole şi a utilajelor conexe 

199.362,60 

Asociaţia 

Familială Bekes 

arnold 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la AF BEKES ARNOLD AGOSTON din 

localitatea Petreşti, jud. Satu Mare 

22.517,43 

Asociaţia 

Familială Dezso 

Stefan 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la AF DEZSO STEFAN din localitatea 

Petreşti, jud. Satu Mare 

20.715,84 

 

 

 

 

Andrid 

SC Soco Agro 

SRL 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

şi a utilajelor conexe 

142,239.44 

SC Soco Agro 

SRL 

Dezvoltarea SC SOCO AGRO SRL prin 

modernizarea parcului de maşini agricole, 

comuna Andrid, judeţul Satu Mare 

45.840,66 

SC Eric Kitty 

SRL 

Înfiinţarea unei ferme de vaci în 

localitatea Andrid, jud. Satu Mare 

120,478.62 

SC Randunica 

Prest SRL 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SC Randunica Prest SRL 

173,289.83 

SC Soco Agro 

SRL 

Dezvoltarea SC SOCO AGRO SRL prin 

modernizarea parcului de maşini agricole, 

comuna Andrid, jud. Satu Mare 

142.817,50 

Săcăşeni SC Mastvet SRL Înfiinţarea unei ferme de porci în 

localitatea Săcăşeni, judeţul Satu Mare 

236,271.12 

 SC ANCA M&M Modernizarea parcului de maşini agricole 43,962.33 
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Pir 

SRL la SC ANCA M&M SRL 

SC ANCA M&M 

SRL 

Dezvoltarea SC ANCA M&M SRL din 

comuna PIR jud. satu Mare, prin 

modernizarea parcului de maşini agricole 

114,345.88 

 

SA Renaşterea 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SA RERNAŞTEREA com. PIR jud. 

Satu Mare 

55,971.32 

SA VIAŢA 

NOUĂ 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SA VIAŢA NOUĂ com. PIR jud. Satu 

Mare 

73,265.59 

SC nelcom Impex 

SRL 

Achiziţii utilaje agricole pentru ferma 

vegetală în localitatea Piru Nou, jud. Satu 

Mare la SC NELCOM IMPEX SRL 

48,446.15 

Foieni SC Agrofoieni Modernizarea fermei vegetale FOIENI 

din cadrul SA AGROFIENI FOIENI, jud. 

Satu Mar, prin achiziţionarea de utilaje 

agricole 

116,570.61 

 

 

 

 

 

 

 

Santău 

SC Agrozoo 

Speranţa Santău 

Modernizarea sectorului vegetal prin 

dotarea cu maşini, utilaje şi echipamente 

agricole a SA AGROZOO SPERANŢA 

SANTĂU 

111,275.46 

SC Agrozoo 

Speranţa Santău 

Modernizarea sectorului vegetal prin 

dotarea cu maşini, utilaje şi echipamente 

agricole a SA AGROZOO SPERANŢA 

SANTĂU 

137,161.28 

SC Creşterea şi 

Îngrăşarea 

Taurinelor SA 

Investiţii în exploataţia agricolă din 

Santău 

67,110.49 

SC Creşterea şi 

Îngrăşarea 

Taurinelor SA 

Modernizarea exploataţiei din sectorului 

vegetal prin dotarea cu maşini şi utilaje 

agricole 

148,797.23 

 AF Silaghi Maria 

Corina 

Modernizarea parcului de maşini la AF 

SILAGHI MARIA CORINA din 

179.307,39 
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localitatea Sudurău, comuna Santău, 

judeţul Satu Mare 

PFA Neamtiu 

Dănuţ Gheorghe 

Modernizare ferma vegetală prin achiziţii 

de utilaje agricole, PFA NEAMTIU 

DANUTGHEORGHE Comuna Santău, 

judeţul Satu Mare 

16,402,42 

Urziceni SA Racolta 

Urziceni 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SA RACOLTA URZICENI, jud. Satu 

Mare 

149,350.00 

 

 

 

 

 

 

Tiream 

Societatea 

Agricolă 

Înfrăţirea Tiream 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la Societatea Agricolă Infrăţirea, comuna 

Tiream,judeţul Satu Mare 

75.464,18 

SC Unirea SA Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SC Unirea SA,comuna Tiream,judeţul 

Satu Mare 

89.055,24 

SC 

agroport&Compa

ny SRL 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SC DO JOO SRL din localitatea 

Tiream, judeţul Satu Mare 

94.556,05 

SC Do Joo SRL Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SC DO JOO SRL din localitatea 

Tiream, judeţul Satu Mare 

94.556,05 

Căpleni SC agromec 

Căpleni SA 

Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SA Agromec Căpleni  jud. Satu Mare 

32.842,44 

AF Res Iosif Microferma de vaci amplasată în 

localitatea Căpleni, judeţul Satu Mare 

36.600,92 

Pişcolt SC Veres Agro 

Prod Com SRL 

Dezvoltarea SC VERES AGRO PROD 

COM SRL, comuna Pişcolt, judeţul Satu 

Mare 

 

123,255.01 

SC Chereji SRL Modernizarea parcului de maşini agricole 

la SC Chereji SRL din localitatea Pişcolt, 

Jud. Satu Mare 

153,193.79 

SC veres Agro 

Prod Com SRL 

Infiinţarea unei ferme de suine la SC 

VERES AGRO PROD COM SRL 

456,024.05 
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comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare 

SC Agricola 

Pişcolt SRL 

Modernizarea parcului de maşini agricole  

al Societăţii Comerciale Agricole Pişcolt 

SRL din judeţul Satu Mare 

196,129.29 

Ciumeşti SA Schamagosh 

Ciumeşti 

Achiziţia unor silozuri de cereale şi a unei 

instalaţii de tratare a seminţelor la 

Societatea Agricolă Schamagosh 

Ciumeşti, judeţul Satu Mare 

205.569,24 

Tăşnad SC Agrind SA Completarea dotării fermelor vegetale ale 

SC AGRIND SA cu utilaje agricole 

performante 

101,239.44 

SC Promat 

Comimpex SRL 

Modernizarea depozitului de cereale la 

SC PROMAT COMIMPEX SRL, oraş 

Tăşnad jud. Satu Mare 

33,057.89 

SC Promat 

Comimpex SRL 

Dezvoltarea SC PROMAT COMIMPEX 

SRL, oraş Tăşnad, jud. Satu Mare 

203,158.93 

 

Proiecte Implemementate prin FEADR 

Localităţile teritoriul Sud-Vest Satu Mare au accesat în jur de 130 proiecte din fonduri 

nerambursabile, cu o valoare totală de 85.324.770,1 de Euro. Majoritatea fondurilor atrase au vizat 

investiţii în agricultură principala sursă de venit a locuitorilor. Din proiectele finanţate 97 vizează 

dezvoltarea şi diversificarea sectorului agricol şi 3 se referă la dezvoltarea economiei rurale non-

agricole. Din fondurile FEADR au fost implementate următoarele proiecte în teritoriu:  

Localitatea Beneficiar Titlul Proiectului Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

Proiectului 

PETREŞTI COMUNA 

PETREŞTI 

Îmbunătăţirea infrastructurii prin 

înfiinţarea de reţele de apă şi apă 

uzată, dezvoltarea serviciilor prin 

amenajarea zonei de agrement şi 

sport microregional în comuna 

Petreşti, jud. Satu Mare 

FEADR 2.486.068 

 

BEKES 

FRANCISC 

PFA 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

de  miere comercializată 

 

FEADR 

Măs.141 

 

7.500  
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ANDRID 

COMUNA 

ANDRID 

Reabilitare infrastructura în comuna 

Andrid 

FEADR 10.500.000  

ROZSA TIMEA Rozsa Timea ca tânăr fermier şi 

dezvoltarea exploataţiei apicole în 

conformitate cu prevederile măsurii 

112 

FEADR 

Măs.112 

 12.000  

VEZENDAN 

SILVIU 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Vezendan Silviu ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs.112 

12.000  

SC OKINA 

SALLAI SRL 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Sallai Norbert ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs.112 

25.000  

 

SC GARDO 

AGRO SRL 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Gardo Alexandru ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs.112 

25.000  

SC AST AGRO 

SRL 

Modernizarea parcului de maşini 

agricole la SC AST AGRO SRL, 

sat.Irina, comuna Andrid, judeţul 

Satu Mare 

FEADR 

Măs.121 

318.782,75  

SC SAMSUIN  

LAND SRL 

Ferma de porci-4200 capete FEADR 

Măs.121 

2.088.228  

SC CHEMIVES 

SRL SATU 

MARE 

Construirea şi dotarea unui restaurant 

cu specific local-Han-Big Fish- 

Csarda 

FEADR 

Măs.313 

306.167,6  

EMILI 

STEFAN 

ASOCIAŢIE 

FAMILIALĂ 

Creşterea producţiei de grâu, porumb 

şi floarea soarelui destinate 

comercializării 

FEADR 

Măs.414 

7.500  
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KISS F. 

FRANCISC 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

Creşterea producţiei de grâu, porumb 

şi floarea soarelui destinate 

comercializării 

FEADR 

Măs.414 

7.500  

 

 

 

SĂCĂŞENI 

    

BOGYA 

MIKLOS 

Exploataţie apicolă 170 familii de 

albine din loc. Săcăşeni 

FEADR 

Măs.112 

25.000  

DANCIU 

EMESE RITA 

ÎNTREPRINDE

RE 

INDIVIDUALĂ 

Exploataţie apicolă-175 familii de 

albine din loc. Săcăşeni 

FEADR 

Măs.112 

25.000  

SC STEFY & 

PROD CO SRL 

Ferma bovine-50 capete în localitatea 

Săcăşeni, judeţul Satu Mare 

FEADR 

Măs.121 

504.836,5  

SC HAPPY 

HILL SRL 

Investiţie nouă-pensiune turistică 

S+P+1E, comuna Săcăşeni, judeţul 

Satu Mare 

FEADR 

Măs.313 

424.380  

MUDURE 

MARIAN 

DANIEL PFA 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

apicole 

FEADR 

Măs.141 

7.500  

REZEI 

LUCIAN 

ANDREI 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

agricole a fermei mixte Rezei Lucian 

Andrei 

FEADR 7.500  

ILIES DANIEL 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

apicole 

FEADR 

Măs.141  

7.500  

PIR COMUNA PIR Reabilitare Cămin Cultural PIR, 

modernizarea străzii în comuna PIR, 

înfiinţare de grădiniţă în comuna PIR 

FEADR 

Măs. 322 

2.500.000  

SZAKACS 

BELA PFA 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Szakacs Bela ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

10.000  

SC  Echipamente ferma de porci pentru FEADR 19.348.887,5  
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SUINPROG 

PIG SRL 

reproductive 

 

Silozuri stocate cereale şi bucătărie 

furajeră din loc. PIR, jud. Satu Mare 

Măs. 121 

 

 

FEADR 

Măs. 123 

 

 

4.201.272  

FOIENI SANTAUAN 

VASILE IOAN 

Modernizarea fermei apicole FEADR 

Măs. 141 

7.500  

MULLER 

CSABA 

VASILE 

Modernizarea fermei apicole FEADR 

Măs. 141 

7.500  

SANTĂU     

SILAGHI 

SERGIU PFA 

Instalarea tânărului fermier Silaghi 

sergiu ca şef de exploataţie agricolă 

în mediul rural în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

10.000  

URZICENI COMUNA 

URZICENI 

Drum comunal Urziceni-Urziceni 

Pădure şi străzi în localitatea 

Urziceni, reabilitare cămine culturale 

în localitatea Urziceni şi Urziceni 

Pădure şi înfiinţare after school în 

localitatea Urziceni 

FEADR 

Măs. 322 

2.701.185,75  

 CSAHOLCZKI 

ANCA 

MARIANA 

Urziceni Pădure 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

de legume destinate comercializării 

Csaholczki Anca Mariana 

FEADR 

Măs. 112 

10.000  

SULTESZ 

JANOS PETER 

Urziceni 

Pensiune turistică şi grajd pentru cai 

în comuna Urziceni jud. Satu Mare 

FEADR 

Măs. 313 

412.462,5  

VARGA 

SZABOLCS 

JOZSEF 

ÎNTREPRINDE

RE 

FAMILIALĂ 

Creşterea volumului producţiei 

apicole destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

ROIB NICU 

Urziceni 

Creşterea şi diversificarea producţiei FEADR 7.500  
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în exploataţia agricolă legume şi 

culturi de câmp 

Măs. 141 

VASZITA 

CSABA 

ATTILA 

Urziceni 

Înfiinţarea de plantaţii viticole şi 

pomicole, creşterea şi diversifica- 

rea producţiei 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

Tiream SFÂRA 

REMUS PFA 

Vezendiu com. 

Tiream 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Sfâra Remus ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

22.000  

SC NICU 

JUNIOR SRL 

Portiţa com. 

Tiream 

Achiziţionarea de tractoare şi maşini 

agricole moderne de către  SC Nicu 

Junior SRL din satul Portiţa com. 

Tiream Jud. Satu Mare 

FEADR 

Măs. 112 

640.737,5 

SC DO JOO 

SRL 

Modernizarea parcului de maşini 

agricole la SC DO JOO SRL din 

localitatea Tiream, judeţul Satu Mare 

SAPARD 

Măs. 3.1 

94.556,05 

 

Săuca 

HODOROG 

ANDREA PFA 

Instalarea ca şef de exploataţie 

agricolă a doamnei Hodorog Andrea, 

în mediul rural în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

 HODOROG 

SORIN 

POMPEI PFA 

Instalarea tânărulului fermier 

Hodorog Sorin Pompei ca şef de 

exploataţie agricolă în mediul rural 

în conformitate cu prevederile 

măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

24.000  

CĂPLENI VAS ROBERT 

PFA 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

vegetale 

FEADR 

Măs. 112 

51.794  

RES ILDIKO 

PFA 

Instalarea ca şef de exploataţie 

agricolă a doamnei Res Ildiko în 

mediul rural în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

22.000  
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FEKETE 

ESMERALDA 

ÎNTREPRINDE

RE 

INDIVIDUALĂ 

Prima instalare a tânărului fermier 

Fekete Esmeralda în calitate de 

conducător exploataţie Agricolă 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

BONYA 

BARBARA 

ÎNTREPRINDE

RE 

INDIVIDUALĂ 

Prima instalare a tânărului fermier 

Bonya Barbara în calitate de 

conducător exploataţie Agricolă 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

Căuaş COPOS 

BENIAMIN 

REINHARD 

PFA 

Ghileşti 

Modernizarea exploataţiei apicole 

Copos Beniamin Reinhard PFA 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

SC  CRISPAN 

SRL 

Căuaş 

Creşterea competitivităţii morii SC  

Crispan  SRL 

FEAD 

Măs. 123 

514.910  

PIŞCOLT COMUNA 

PIŞCOLT 

Modernizare drumuri şi străzi în 

comuna Pişcolt, reabilitare cămin 

cultural în localitatea Resighea, 

grodiniţa cu program prelungit în 

localitatea Pişcolt, comuna pişcolt, 

judeţul Satu Mare 

FEADR 

Măs. 322 

2.646.744,25 

VARGA 

CIPRIAN 

ÎNTREPRINDE

RE 

INDIVIDUALĂ 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Varga Ciprian ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

21.581 

 NAGY E. 

ANDRAS PFA 

Dezvoltarea stupinei şi 

comercializarea mierii 

FEADR 

Măs. 112 

10.000  

 

DOBRA ALIN 

COSMIN 

CONSTANTIN 

Scărişoara Nouă 

Instalarea tânărului fermier Dobra 

Alin Cosmin Constantin ca şef al 

exploataţiei agricole, localitatea 

Scărişoara Nouă, jud. Satu Mare 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

CHIRILA Dezvoltarea exploataţiei agricole din FEADR 18.000  
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IOANA 

CAMELIA 

comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare 

prin achiziţia de utilaje agricole şi 

construcţie solar 

Măs. 112 

PASCA 

SILVIU 

VASILE 

Scărişoara Nouă 

Instalarea tânărului fermier Pasca 

Silviu Vasile c şef al exploataţiei 

agricole, localitatea Pişcolt, jud. Satu 

Mare 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

CORAIC 

ROBERT PFA 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Coraic Robert ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

24.000  

NAGY 

ISTVAN 

APICULTOR 

PFA 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

de miere destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

VASTAG 

VALER 

CRISTIAN PFA 

Creşterea şi diversificare producţiei 

destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

PTEANCU 

MIRCEA 

VIOREL PFA 

Creşterea şi diversificare producţiei 

destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

CHIS MIHAI 

DANUŢ PFA 

Creşterea şi diversificare producţiei 

de miere destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

KOVACS 

ENDRE 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

Creşterea şi diversificare producţiei 

agricole destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

 LUCACIU 

GAVRIL 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

Creşterea şi diversificare producţiei 

agricole destinate comercializării 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

BERVENI COMUNA 

BERVENI 

Străzi în localitatea Berveni şi 

Lucăceni, reabilitare cămin cultural 

şi înfiinţare Afeter School în 

localitatea Berveni, comuna Berveni, 

FEADR 

Măs. 322 

10.650.995  
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judeţul Satu Mare 

KORODI 

CSONGOR 

PFA 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Korodi Csongor ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

10.867,5 

GAL L. LAJOS 

PFA 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Gal Lajos ca tânăr fermier 

şi dezvoltarea exploataţiei agricole în 

conformitate cu prevederile măsurii 

112 

FEADR 

Măs. 112 

27.168,75 

SC GRĂDINA 

VESELĂ SRL 

Dezvoltarea exploataţiei agricole SC 

Grădina Veselă SRL prin instalarea 

tânărului fermier Lang Monika l 

conducere  SC Grădina Veselă SRL 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

SZAKOLA 

ENIKO PFA 

Instalarea tânărului fermier Szakola 

Eniko la conducerea exploataţiei 

agricole Szakola Eniko persoană 

fizică autorizată 

FEADR 

Măs. 112 

25.000  

SC VOLUMEA 

SRL 

Lucăceni 

Chiziţionarea de maşini agricole şi 

utilaje conexe la SC Volumea SRL, 

Lucăceni, com. Berveni 

FEADR 

Măs. 121 

198.700,5 

KORODI 

CSONGOR 

PFA 

Creşterea şi diversificarea producţiei 

agricole la PFA Korodi Csongor 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

CEHAL COMUNA 

CEHAL 

Alimentare cu apă, colectare şi 

epurarea apei uzate menajere şi străzi 

în localitatea Cehal, judeţul Satu 

Mare 

FEADR 

Măs. 322 

2.228.861 

 DEAK IOSIF 

ALEXANDRU 

PFA, Cehăluţ 

Creşterea producţiei de miere 

destinată comercializării, Cehăluţ, 

com. Cehal 

FEADR 

Măs. 141 

7.500  

FULOP Creşterea producţiei apicole destinată FEADR 7.500  
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ROBERT 

RUDOLF PFA, 

Cehăluţ 

comercializării, Cehăluţ, com. Cehal Măs. 141 

TĂŞNAD ASOCIAŢIA 

DE 

COOPERARE 

ŞI 

DEZVOLTARE 

A 

MICROREGIU

NII TĂŞNAD 

Construcţia de parteneriate public 

privat, elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală şi pregătirea 

planului de dezvoltare locală a 

teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

FEADR 

Măs. 431 

52.500  

SZIKSZAI 

ISTVAN 

SZILARD PFA 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Szikszai Istvan Szilard ca 

tânăr fermier şi dezvoltarea 

exploataţiei agricole în conformitate 

cu prevederile măsurii 112 

FEADR 

Măs. 112 

10.000  

SC 2004 

SZILAGYI SRL 

Sărăuad 

 

Plan de afaceri pentru instalarea 

domnului Balla Karoly ca tânăr 

fermier şi dezvoltarea exploataţiei 

agricole în conformitate cu 

prevederile măsurii 112 

 

Modernizarea parcului de maşini 

agricole la SC 2004 Szilagyi SRL, 

localitatea Tţşnad 

FEADR 

Măs. 112 

 

 

 

 

FEADR 

Măs. 121 

25.000  

 

 

 

 

 

63822,75 

SC AGRIND 

SA 

Modernizarea fermei mixte a SC 

Agrind SA Tăşnad, judeţul Satu 

Mare 

 

Modernizarea şi dezvoltarea 

capacităţilor de stocare şi procesare a 

producţiei agricole la SC Agrind Sa 

Tăşnad, jud. Satu Mare 

 

FEADR 

Măs. 121 

 

 

 

FEADR 

Măs. 123 

1.208.036 

 

 

 

1.066.699,5 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 
 

Finalitatea oricărui sistem teritorial este atingerea stării de echilibru dinamic şi, deci, 

finalitatea dezvoltării durabile coincide cu păstrarea echilibrului între om şi mediu - o relaţie 

caracterizată de fluctuaţii şi variabile, de evoluţii prag şi de continue ajustări structurale şi 

funcţionale.   

Evaluarea stării actuale a sistemului teritorial analizat, în vederea prefigurării dezvoltării, s-a 

fundamentat pe identificarea punctelor de rezonanţă teritorială, a punctelor de blocaj, a traiectoriilor 

fragmentate sau nefuncţionale în raport cu câmpul posibilităţilor obiective, cuantificate ca expresie 

regională a trei vectori, ierarhizaţi pe scara gradului de influenţă între 0 şi 6: 
 importanţa – exprimată prin identificarea nivelului de însemnătate al elementelor 

investigate pentru aprecierea „productivităţii sistemului”, care permite descoperirea 

structurilor mai mult sau mai puţin favorabile în evaluarea raportului dintre potenţialul 

de dezvoltare şi capacitatea de valorificare a potenţialului regiunii;     
 probabilitatea – înţeleasă ca măsură a posibilităţii realizării unui eveniment în condiţii 

bine stabilite, ca raport între situaţia actuală şi situaţia ţintă, exprimat în termeni de 

procese, efecte, grade de manifestare şi modalităţi în care componentele teritoriului se 

plasează pe scara convergenţei sau divergenţei faţă de obiectivele urmărite;  
 impactul – perceput ca stare actuală sau potenţială, cu efect negativ sau pozitiv care 

poate induce transformări la diferite nivele scalare sub aspectul eficientizării relaţiilor 

dintre componentele regiunii, durabilităţii funcţiei structurilor teritoriului, evoluţiei 

dinamice şi a posibilităţilor de remediere a situaţiilor disfuncţionale.  

Dezvoltarea rurală durabilă în regiunea analizată este operantă în prezent, responsabilitatea 

de modul de evoluţie a sistemului rural, revenindu-i componentei antropice, omului, cel care stă la 

comanda conştientă a procesului dezvoltării, cel care este menit a gestiona întregul din care face 

parte, de a-l ţine pe linia echilibrului dinamic, departe de praguri şi haos. Va reuşi?. O va spune 

viitorul!.  

 

POTENŢIALUL NATURAL 
Importanţă 

(1 - 6 p) 
Probabilitate 

(1 - 6 p) 
Impact 

(1 - 6 p) 

P
u

n
ct

e 
fo

rt
e 

(S
) 

 poziţionare geografică favorabilă în contextul 

dezvoltării relaţiilor interteritoriale transfrontaliere  
6 4 4 

 accesibilitatea remarcabilă a regiunii şi distanţa redusă 

faţă de centrele polarizatoare de rang superior (Satu 

Mare - 60 km, Oradea - 85 km)   

5 5 6 

 predominarea reliefului de câmpie (83,5% din 

suprafaţa regiunii) exprimă favorabilitatea exploatării 

agricole a terenului 

6 5 4 

 ponderea mare a indicelui de geodeclivitate cu valori 

foarte scăzute (62,7% din teritoriu are panta < 1o) 
6 4 5 

 condiţii climatice favorabile pentru practicarea 

activităţilor specifice sectorului agricol şi de 

valorificare a energiei eoliene  

4 3 5 

 acumulări freatice importante în structurile de tip 

piemontan cu repercusiuni favorabile în alimentarea cu 

apă  

4 3 3 

 prezenţa unor acvifere termale cu atribute curative şi de 

agrement importante 
5 4 4 

 existenţa unor soluri profunde, cu grad ridicat de 

fertilitate, care reflectă potenţialul agrar ridicat al 
regiunii 

6 4 5 

 structuri peisagistice complexe, cu mare valoare 

ecoproductivă  
6 4 3 
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V
u

ln
er

a
b
il

it
ă
ţi

 (
W

) 
 susceptibilitatea versanţilor dealurilor piemontane, 

dezvoltaţi pe litologii friabile, la procesele erozivo-
denudaţionale 

4 2 3 

 fragmentarea reliefului din zona colinară influenţează 

valorificarea optimă a componentei naturale a 

sistemului teritorial (utilizarea spaţiului agricol, 

extinderea perimetrelor construite, a căilor de 

comunicaţie, etc.) 

4 3 2 

 existenţa unor areale joase de luncă, cu surplus de 

umiditate (Culoarul Ierului, Câmpia Ecedea, Câmpia 

Crasnei) 

4 3 4 

 procese locale de agradare şi fenomene de degradare a 
albiilor minore cauzate în special de variaţiile debitelor 

lichide şi solide 

3 3 2 

 manifestarea inversiunilor termice în perioada rece a 

anului 
2 2 2 

O
p
o
rt

u
n

it
ă
ţi

 (
O

) 

 

 proximitatea frontierei cu Ungaria şi înfrăţirea cu alte 

localităţi din spaţiul regional transfrontalier 
5 5 5 

 posibilitatea dezvoltării de activităţi economice 

diversificate în raport cu condiţiile oferite de cadrul 

natural (ape hipertermale, terenuri fertile, acumulări 

lacustre, reţea hidrografică densă, topoclimat de 

câmpie şi dealuri joase) 

6 4 5 

 premise de protejare a factorilor naturali prin 

intermediul dezvoltării activităţilor agroturistice 
4 3 3 

 existenţa programelor şi fondurilor europene destinate 

gestionării eficiente a resurselor de apă, alimentării 

localităţilor şi asigurării economiei (industria, 

agricultura, turismul) cu apa necesară. 

5 4 4 

 existenţa lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor 

(diguri, apărări de maluri, regularizări de râuri) 
6 5 5 

 coeficientul de solificare a teritoriului depăşeşte 90 %, 

iar fertilitatea solurilor este superioară mediei 
5 4 5 

R
is

cu
ri

 (
T

) 

 

 vulnerabilitatea versanţilor din regiunea dealurilor 

piemontane la alunecări de teren, ravenaţie, 

solifluxiune şi creeping 
4 3 4 

 riscul producerii inundaţiilor şi al intensificării 

proceselor datorate excesului de umiditate (procese de 

gleizare) 

4 2 2 

 disfuncţii locale în lucrările de întreţinere şi reparaţii în 

amenajările pentru desecări (decolmatări, curăţire 
vegetaţie) 

3 2 2 

 proliferarea braconajului cinegetic şi piscicol 3 2 3 

 reducerea cantitativă a resurselor de apă prin exploatare 
neraţională 

4 3 3 

 accentuarea proceselor de eroziune a terenurilor 

(eroziune areală/liniară) şi reducerea potenţialului 

ecoproductiv  ca urmare a unor practici economice 

necorespunzătoare (păşunat excesiv, defrişări, turism 

necontrolat etc.) 

4 3 2 

 presiunea crescândă asupra componentei naturale a 

sistemului teritorial şi reducerea biodiversităţii. 
5 4 5 
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PATRIMONIU DE MEDIU 
Importanţă 

(1 - 6 p) 
Probabilitate 

(1 - 6 p) 
Impact 

(1 - 6 p) 

P
u

n
ct

e
 f

o
rt

e 
(S

) 

 capital natural diversificat din punct de 

vedere al genofondului, biodiversităţii, 

peisajului şi resurselor hidro-atmosferice 

(climat moderat, resurse de apă, rezervaţii 

naturale, sol fertil, etc.) 

5 3 5 

 vaste suprafeţe  lipsite de  poluare sau cu 

indice de poluare foarte redus  
4 3 4 

 implementarea programelor de dezvoltare, 

privind managementul integrat al resurselor 

de apă şi managementul integrat al deşeurilor 

5 4 3 

 existenţa unor surse de alimentare cu apă cu 

potenţial cantitativ şi calitativ 
4 3 4 

 calitatea aerului relevă un indice de puritate 
ridicat pe suprafeţe largi 

5 4 5 

 existenţa amenajărilor de îmbunătăţiri 

funciare pentru ameliorarea potenţialului 

productiv al solurilor şi diminuarea 

dependenţei agriculturii de factorii climatici 

(realizarea de suprafeţe lacustre, desecări, 

drenaje) 

6 4 6 

V
u

ln
er

a
b
il

it
ă
ţi

 (
W

) 

 staţii de epurare a apelor uzate insuficient 

modernizate sau inexistente 
6 5 5 

 evacuările prin gurile de vărsare colectoare a 

apelor menajere uzate datorită lipsei 

canalizării, a deşeurilor umane sau 

animaliere 

5 4 5 

 sistemul actual de monitorizare nu acoperă 

integral teritoriul regiunii  
5 4 4 

 nivelul redus al colectării selective a 

deşeurilor, al reciclării şi valorificării 

acestora 

4 3 3 

 depozite de deşeuri neconforme cu 
standardele de mediu 

4 3 3 

 slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici privind managementul 

ariilor protejate 

5 4 4 

 resursele financiare şi umane scăzute pentru 

managementul ariilor protejate, a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar  

4 3 3 

 neaplicarea codului bunelor practici în 

agricultură  
5 4 5 

 utilizarea în cantităţi mari a îngrăşămintelor 

chimice şi a pesticidelor din grupa I şi a II-a 

de toxicitate, pentru fertilizare, respectiv 

combaterea bolilor şi a dăunătorilor 

6 5 5 

O
p
o
rt

u
n

it
ă
ţ

i 
(O

) 

 

 implicarea comunităţii locale în acţiunile de 

reabilitare a mediului (modernizarea sau 

închiderea rampelor existente şi deschiderea 

de rampe ecologice) 

6 4 5 

 elaborarea unui plan/politică de mediu pe 

termen lung şi implementarea teritorială 
5 3 3 
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 potenţial ridicat de utilizare a factorilor de 

mediu în scopuri practice (alimentare cu 

apă, irigaţii, turism, piscicultură, energie 
solară şi eoliană, culturi agricole, plantaţii 

pomi-viticole ş.a.) 

6 4 5 

 continuarea programului de reabilitare a 

terenurilor nisipoase prin plantări 
5 3 4 

 atragerea de fonduri naţionale şi 

internaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi a vieţii  

4 2 3 

 stoparea defrişărilor în arealele care prezintă 

risc erozional crescut (Dealurile Viişoarei) 
5 3 4 

 creşterea eficienţei utilizării resurselor 

naturale şi a energiei neconvenţionale 
5 3 4 

 dezvoltarea pieţei de reciclare a 

deşeurilor/materiei prime rezultate din 

procesarea deşeurilor  

4 2 3 

 utilizarea potenţialului ariilor protejate în 

dezvoltarea ecoturismului şi turismului 

cultural 

3 2 4 

R
is

cu
ri

 (
T

) 

 

 măsuri non-integrative şi disparate de 

reabilitare a calităţii mediului 
4 3 4 

 poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi 

pericolul degradării florei şi faunei în zonele 

protejate, din cauza turismului necontrolat 

5 2 3 

 fragmentarea habitatelor din cauza 

dezvoltării infrastructurii 
3 3 2 

 minimizarea rolului şi a importanţei ariilor 

protejate în dezvoltarea regiunii 
5 2 4 

 riscul manifestării unor fenomene extreme 

periculoase cu origine diferită 
(naturală/antropică) ce pot produce dereglări 

distructive şi dezechilibre ecologice majore 

(alunecări de teren, secete, inundaţii, furtuni, 

incendii, accidente tehnologice, etc.) 

5 4 5 

 nerespectarea reglementărilor urbanistice în 

dezvoltarea localităţilor 
3 2 2 

 accentuarea disparităţilor urban-rurale pe 

fondul inaccensibilităţii la finanţarea privind 

protecţia mediului 

4 3 4 
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ECONOMIA 
Importanţă 

(1 - 6 p) 
Probabilitate 

(1 - 6 p) 
Impact 

(1 - 6 p) 

P
u

n
ct

e
 f

o
rt

e 
(S

) 

 Terenuri agricole cu fertilitate ridicată şi medie 6 6 6 

 Resurse hidrotermale  6 5 6 

 Condiţii favorabile pentru culturile cerealiere şi 

legumicole 
4 4 2 

 Condiţii favorabile pentru pomicultură şi 

viticultură 
3 4 4 

 Condiţii favorabile pentru creşterea bovinelor, 

porcinelor şi ovinelor/caprinelor 
5 5 5 

 Specializare industrială în prelucarea 

produselor agricole 
4 5 5 

 Industria lemnului cu productivitate ridicată  4 5 4 

 Existenţa unor agenţi economici cu performanţe 

economice importante 
5 5 5 

    

V
u

ln
er

a
b
il

it
ă
ţi

 (
W

) 

 Fărâmiţarea proprietăţilor agricole 6 5 6 

 Număr redus de ferme zootehnice 6 5 6 

 Agenţi economici de dimensiuni mici 
2 3 2 

 Slaba specializare pe sectoare productive 5 4 6 

 Infrastructură deficitară 6 5 6 

O
p
o
rt

u
n

it
ă
ţi

 (
O

) 

 

 Rentabilizarea fermelor agricole 6 6 6 

 Valorizarea superioară a resurselor 

hidrotermale 
6 6 6 

 Valorificarea nişei pentru produsele agricole 

ecologice 
4 5 6 

 Valorificarea potenţialului melifer 
3 2 3 

 Accesarea Fondurilor Europene pentru 

domeniul agricol şi al dezvoltării rurale 
6 5 6 

R
is

cu
ri

 (
T

) 

 

 Îmbătrânirea populaţiei 
4 2 2 

 Penetrarea pieţei de produse alimentare de către 

firmele din Ungaria/Europa  5 4 6 

 Deprofesionalizarea unor categorii de salariaţi 
5 4 4 

 Diminuarea fluxurilor turistice, prin 

redirecţionarea spre Ungaria 
6 5 6 

 Fluxuri demografice centrifuge 4 2 5 
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ANEXE LA ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

Sporul natural al populaţiei în perioada 2004 - 2008 

Nr. Crt. 

Anul 

 

Localitatea 

Indicator 

demografic 
2004 2005 2006 2007 2008 

1 ANDRID 

Natalitate 45 43 33 30 39 

Mortalitate 42 57 57 52 43 

Spor natural 3 -14 -24 -22 -4 

2 BERVENI 

Natalitate 31 40 33 32 39 

Mortalitate 60 56 64 48 65 

Spor natural -29 -16 -31 -16 -26 

3 CĂMIN 

Natalitate 6 8 12 10 13 

Mortalitate 17 14 17 14 16 

Spor natural -11 -6 -5 -4 -3 

4 CĂPLENI 

Natalitate 35 44 40 30 33 

Mortalitate 48 53 40 32 34 

Spor natural -13 -9 0 -2 -1 

5 CĂUAŞ 

Natalitate 24 32 20 22 27 

Mortalitate 46 34 32 53 42 

Spor natural -22 -2 -12 -31 -15 

6 CEHAL 

Natalitate 16 12 12 7 12 

Mortalitate 39 42 35 38 37 

Spor natural -23 -30 -23 -31 -25 

7 CIUMEŞTI 

Natalitate 2 9 9 11 8 

Mortalitate 17 25 24 21 18 

Spor natural -15 -16 -15 -10 -10 

8 FOIENI 

Natalitate 23 16 20 16 25 

Mortalitate 37 24 27 31 27 

Spor natural -14 -8 -7 -15 -2 

9 PETREŞTI 

Natalitate 11 10 16 21 11 

Mortalitate 30 24 17 22 25 

Spor natural -19 -14 -1 -1 -14 

10 PIR 

Natalitate 15 28 22 13 24 

Mortalitate 30 31 32 22 28 

Spor natural -15 -3 -10 -9 -4 

11 PIŞCOLT 

Natalitate 46 51 42 41 35 

Mortalitate 56 40 58 52 53 

Spor natural -10 11 -16 -11 -18 

12 SANISLĂU 

Natalitate 47 40 46 40 61 

Mortalitate 81 79 71 75 63 

Spor natural -34 -39 -25 -35 -2 

13 SANTĂU 

Natalitate 31 21 30 25 31 

Mortalitate 44 48 32 33 37 

Spor natural -13 -27 -2 -8 -6 

14 SĂCĂŞENI 

Natalitate 21 20 9 21 22 

Mortalitate 42 28 23 25 17 

Spor natural -21 -8 -14 -4 5 

15 SĂUCA 

Natalitate 18 22 27 25 17 

Mortalitate 30 27 31 28 25 

Spor natural -12 -5 -4 -3 -8 

16 TĂŞNAD 

Natalitate 104 85 89 92 96 

Mortalitate 111 97 130 112 108 

Spor natural -7 -12 -41 -20 -12 

17 TIREAM 

Natalitate 22 15 27 27 36 

Mortalitate 51 40 44 45 36 

Spor natural -29 -25 -17 -18 0 

18 URZICENI Natalitate 13 16 12 11 9 
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Mortalitate 25 25 24 24 23 

Spor natural -12 -9 -12 -13 -14 
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Sporul migratotiu al populaţiei în perioada 2004 - 2008 

Nr. Crt. 

  

Anul 

 

Localitatea 

Indicator 

demografic 
2004 

  
2005 

  
2006 

  
2007 

  
2008 

  

1 ANDRID 

stabiliri 29 35 33 48 44 

plecări 55 35 41 52 49 

emigranţi 4 1 1     

imigranţi           

2 BERVENI 

stabiliri 41 43 39 52 48 

plecări 64 52 26 39 46 

emigranţi 1       2 

imigranţi           

3 CĂMIN 

stabiliri     21 25 24 

plecări 1 3 15 11 20 

emigranţi 1 2 3   2 

imigranţi           

4 CĂPLENI 

stabiliri 54 38 25 39 38 

plecări 29 40 21 24 24 

emigranţi 3 2   1   

imigranţi         1 

5 CĂUAŞ 

stabiliri 64 49 25 44 62 

plecări 43 35 39 37 30 

emigranţi 1         

imigranţi       2   

6 CEHAL 

stabiliri 17 17 13 23 31 

plecări 47 34 35 51 40 

emigranţi 1 1 1   

imigranţi      

7 CIUMEŞTI 

stabiliri 32 44 24 32 30 

plecări 10 25 17 15 12 

emigranţi 3 1 2 1 1 

imigranţi       1   

8 FOIENI 

stabiliri 22 6 13 23 16 

plecări 19 12 14 26 16 

emigranţi 2 4 1     

imigranţi           

9 PETREŞTI 

stabiliri 63 33 13 23 36 

plecări 14 22 14 33 28 

emigranţi 1 1   2   

imigranţi   2   1   

10 PIR 

stabiliri 20 13 16 20 21 

plecări 20 29 28 30 31 

emigranţi           

imigranţi           

11 PIŞCOLT 

stabiliri 85 29 51 59 41 

plecări 56 33 31 53 52 

emigranţi     1     

imigranţi           

12 SANISLĂU 

stabiliri 96 85 34 85 85 

plecări 66 54 40 65 44 

emigranţi  1 1  2 

imigranţi     1 

13 SANTĂU stabiliri 55 40 35 63 59 
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plecări 74 43 56 57 65 

emigranţi 2   2     

imigranţi           

14 SĂCĂŞENI 

stabiliri 24 18 13 20 26 

plecări 29 25 13 29 26 

emigranţi   1       

imigranţi           

15 SĂLACEA 

stabiliri 50 33 32 50 51 

plecări 50 53 52 70 71 

emigranţi           

imigranţi           

16 SĂUCA 

stabiliri 38 21 20 26 30 

plecări 31 21 23 31 38 

emigranţi           

imigranţi           

17 TĂŞNAD 

stabiliri 115 98 93 120 108 

plecări 124 109 131 152 177 

emigranţi 11 6 1 3 3 

imigranţi   1   1 2 

18 TIREAM 

stabiliri 62 36 25 39 49 

plecări 24 29 30 34 34 

emigranţi 1 1 1 1 1 

imigranţi           

19 URZICENI 

stabiliri 49 21 23 34 32 

plecări 17 16 8 15 21 

emigranţi   3       

imigranţi           
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Evoluţia numărului de salariaţi  la nivelul unităţilor 

administrativ – teritoriale, în perioada 2004 - 2008 

 

Nr. Crt. 
Anul 

Localitatea 
2004 2005 2006 2007 2008 

         

1 ANDRID 84 87 126 108 110 

2 BERVENI 119 122 149 168 151 

3 CĂMIN 57 61 101 99 91 

4 CĂPLENI 94 78 79 81 71 

5 CĂUAŞ 110 110 230 100 93 

6 CEHAL 64 68 80 84 72 

7 CIUMEŞTI 114 129 128 114 108 

8 FOIENI 197 211 391 481 596 

9 PETREŞTI 254 265 294 255 236 

10 PIR 60 59 65 65 58 

11 PIŞCOLT 94 100 111 102 115 

12 SANISLĂU 178 193 234 183 175 

13 SANTĂU 121 136 139 134 114 

14 SĂCĂŞENI 46 59 64 60 58 

15 SĂUCA 52 51 62 56 55 

16 TĂŞNAD 1534 1698 1757 1829 1752 

17 TIREAM 70 76 82 84 85 

18 URZICENI 91 119 123 126 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

Activităţile economice la nivelul unităţilor administrativ  - teritoriale în anul 2008 

UAT 
LOCALITATE

A 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ CONFORM 

CAEN 

Cifra de 

afaceri 

Nr. 

firme 

ANDRID ANDRID Cultivarea cerealelor 3077761 2 

ANDRID Cultivarea legumelor 9428 1 

ANDRID Creşterea bovinelor pentru lapte 424755 1 

ANDRID Construcţii de clădiri 40797 1 

ANDRID Lucrări speciale de construcţii 43802 1 

ANDRID Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 9336 1 

ANDRID Activităţi comerciale 3088815 3 

ANDRID Transport 787266 2 

ANDRID 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 41589 1 

DINDESTI Cultivarea cerealelor 1491074 1 

DINDESTI 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 363430 1 

DINDESTI Şcoli de conducere 86864 1 

IRINA Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 421403 1 

    

BERVENI BERVENI Fabricarea de construcţii metalice 27804 1 

BERVENI Activităţi comerciale 63957 2 

LUCACENI Cultivarea cerealelor 115712 1 

LUCACENI Fabricarea produselor din beton 156845 1 

LUCACENI Construcţii de clădiri 8081 1 

LUCACENI 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 797830 1 

    

CĂMIN CAMIN Cultivarea cerealelor 1841142 1 

CAMIN Fabricarea produselor de brutărie 2583957 1 

CAMIN Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 72679 1 

CAMIN Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 259448 1 

CAMIN Construcţii de clădiri 104134 1 

CAMIN Activităţi comerciale 1103026 3 

CAMIN Transport 334820 2 

CAMIN 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 241973 1 

    

CĂPLENI CAPLENI Cultivarea cerealelor 410733 1 

CAPLENI Fabricarea produselor de morărit 1751578 1 

CAPLENI Construcţii de clădiri 196785 1 

CAPLENI Lucrări speciale de construcţii 594598 3 

CAPLENI Activităţi comerciale 6260311 8 

CAPLENI Transport 190528 1 

CAPLENI 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 367222 3 

    

CĂUAŞ ADY ENDRE Cultivarea cerealelor 348934 2 

ADY ENDRE Lucrări speciale de construcţii 22200 1 

GHENCI Activităţi agricole în ferme mixte 51834 1 

GHENCI Activităţi comerciale 71644 1 

GHENCI 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 100485 1 

GHENCI Arhitectură şi inginerie 52408 1 

HOTOAN 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 53044 1 

    

CEHAL CEHAL Prelucrarea lemnului 2500 1 

CEHAL Construcţii de clădiri 25000 1 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 
 

 

CEHAL Transport 3496352 2 

CEHALUT Construcţii de clădiri 64462 2 

ORBAU Transport 55465 1 

    

CIUMEŞTI CIUMESTI Fabricarea produselor de morărit 192301 1 

CIUMESTI Fabricarea de şuruburi 1767549 1 

CIUMESTI Activităţi comerciale 856840 1 

BEREA Prelucrarea lemnului 428946 1 

BEREA Activităţi comerciale 29079 1 

    

FOIENI FOIENI Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 1086182 1 

FOIENI Fabricarea produselor din beton 1074551 1 

FOIENI Fabricarea de mobilă 35893577 1 

FOIENI Construcţii de clădiri 128317 1 

FOIENI Lucrări speciale de construcţii 52162 1 

FOIENI Lucrări speciale de construcţii 525207 1 

FOIENI Activităţi comerciale 4151467 4 

FOIENI Transport 47161 1 

FOIENI Tranzacţii imobiliare 835179 1 

FOIENI Arhitectură şi inginerie 104268 2 

FOIENI Activităţi veterinare 814631 1 

FOIENI Activităţi de creare şi interpretare artistică 53653 1 

    

PETREŞTI PETRESTI Cultivarea cerealelor 2213531 1 

PETRESTI Fabricarea articolelor din material plastic 799276 1 

PETRESTI Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 316 1 

PETRESTI Activităţi comerciale 1135475 3 

PETRESTI Transport 37946 1 

PETRESTI 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 319026 2 

DINDESTIU 
MIC Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5788 1 

PIR PIR Cultivarea cerealelor 1261045 1 

PIR Activităţi comerciale 5280312 3 

PIR 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 131972 1 

PIR Activităţi veterinare 107348 1 

PIRU NOU Activităţi comerciale 489050 1 

    

PIŞCOLŢ PISCOLT Cultivarea cerealelor 1963211 4 

PISCOLT Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 34065 1 

PISCOLT Fabricarea produselor de morărit 1102754 1 

PISCOLT Activităţi comerciale 

697359 

 3 

PISCOLT Transport 69282 1 

PISCOLT 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 118437 3 

    

SANISLĂ

U 

SANISLAU Creşterea păsărilor 1431844 1 

SANISLAU Fabricarea produselor de morărit 4133914 2 

SANISLAU Fabricarea vopselelor 16869 1 

SANISLAU Fabricarea articolelor din material plastic 1503818 1 

SANISLAU Operaţiuni de mecanică generală 381810 1 

SANISLAU Fabricarea altor articole din metal 2552989 1 

SANISLAU Activităţi comerciale 9769800 4 

SANISLAU Transport 3505672 3 

SANISLAU 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 79784 1 
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SANISLAU 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 109302 1 

MARNA NOUA Fabricarea articolelor din material plastic 1615363 1 

MARNA NOUA Transport 2480 1 

MARNA NOUA Activităţi de design specializat 41013 1 

    

SANTĂU SANTAU Cultivarea cerealelor 6290416 1 

SANTAU Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 2751140 1 

SANTAU Construcţii de clădiri 422686 4 

SANTAU Activităţi comerciale 373898 3 

SANTAU Activităţi veterinare 224426 1 

SUDURAU Cultivarea cerealelor 418628 1 

CHEREUSA Cultivarea cerealelor 152057 1 

CHEREUSA Transport 673485 1 

    

SACĂŞEN

I 

SACASENI Creşterea porcinelor 1099480 1 

SACASENI Activităţi agricole în ferme mixte 270907 1 

SACASENI Fabricarea de şuruburi 25179 1 

SACASENI Fabricarea altor articole din metal 549704 1 

SACASENI Construcţii de clădiri 41505 1 

SACASENI Lucrări de geniu civil 445176 1 

SACASENI Activităţi comerciale 145751 1 

SACASENI Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 19282 1 

SACASENI 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 86054 1 

CHEGEA Exploatarea forestieră 58534 1 

    

SĂUCA SAUCA Cultivarea cerealelor 801550 1 

SAUCA Cultivarea legumelor 586855 1 

CEAN Arhitectură şi inginerie 601012 1 

    

TĂŞNAD TASNAD Cultivarea cerealelor 4742113 3 

TASNAD Pomicultura 198430 1 

TASNAD Activităţi agricole în ferme mixte 10003451 1 

TASNAD Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 65909549 1 

TASNAD Silvicultură şi alte activităţi forestiere 109605 1 

TASNAD Exploatarea forestieră 35144 1 

TASNAD Fabricarea produselor de morărit 599053 2 

TASNAD Fabricarea produselor de brutărie 3054513 4 

TASNAD Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1357453 2 

TASNAD Prelucrarea lemnului 3083806 1 

TASNAD Fabricarea articolelor din material plastic 1028040 1 

TASNAD Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor 2174924 1 

TASNAD Producţia de rezervoare şi cisterne metalice 4882814 1 

TASNAD Operaţiuni de mecanică generală 4134729 2 

TASNAD Fabricarea de motoare hidraulice 26122 1 

TASNAD Fabricarea de motoare hidraulice 5820502 1 

TASNAD Fabricarea de mobilă 5508031 4 

TASNAD Recuperarea materialelor reciclabile 197386 2 

TASNAD Construcţii de clădiri 1078429 3 

TASNAD Lucrări de geniu civil 387749 1 

TASNAD Lucrări speciale de construcţii 560636 3 

TASNAD Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 1079893 1 

TASNAD Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 297940 1 

TASNAD Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 567426 2 

TASNAD Activităţi comerciale 27449555 31 

TASNAD Transport 1888040 6 

TASNAD Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 81853 1 
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TASNAD Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 5068476 5 

TASNAD 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 854995 9 

TASNAD Activităţi de telecomunicaţii 53488 1 

TASNAD Activitaţi pentru intermedieri financiare 16272 1 

TASNAD Tranzacţii imobiliare 181368 1 

TASNAD Arhitectură şi inginerie 55853 1 

TASNAD Activităţi de închiriere şi leasing 182754 1 

TASNAD Activităţi de secretariat 1063881 4 

TASNAD Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 368731 1 

TASNAD Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc 46606 2 

BLAJA Lucrări de geniu civil 71311 1 

CIG Cultivarea cerealelor 750101 1 

SARAUAD Activităţi comerciale 218156 1 

VALEA MORII Activităţi comerciale 53538 1 

    

TIREAM TIREAM Cultivarea cerealelor 5740 1 

TIREAM Activităţi agricole în ferme mixte 1670871 1 

TIREAM Exploatarea rocilor de construcţii 865457 1 

TIREAM Fabricarea produselor de brutărie 54850 1 

TIREAM Construcţii de clădiri 305347 2 

TIREAM Lucrări speciale de construcţii 59289 1 

TIREAM Lucrări de construcţii 26498 1 

TIREAM Activităţi comerciale 
1706805 

 2 

TIREAM Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 10966 1 

TIREAM 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 387169 1 

    

URZICENI URZICENI Prelucrarea lemnului 126372 1 

URZICENI Fabricarea de construcţii metalice 863057 1 

URZICENI Construcţii de clădiri 788092 2 

URZICENI Lucrări speciale de construcţii 236164 1 

URZICENI Activităţi comerciale 9039613 1 

URZICENI Activităţi comerciale 

12484467 

 5 

URZICENI Transport 89174 1 

URZICENI Arhitectură şi inginerie 81684 1 

URZICENI Publicitate 108000 1 

URZICENI Activităţi ale agenţiilor turistice şi tur-operatorilor 3719 1 

    
 

 

 

 

 

 
 


