
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI BAIA 
MARE 

1 Viziunea de dezvoltare 
 
Oportunităţile de transformare a municipiului Baia Mare într-un pol de dezvoltare au fundamentul 
cunoaşterii: Oraşul care învaţă! este logo-ul pe care Municipiul Baia Mare l-adoptat în urmă 
implementării proiectului CityNet (2001) şi are la baza conceptele moderne de management al 
cunoşterii şi informaţiei, a schimbării şi a calităţii. În acest context, administraţia publică locală a 
dezvoltat o abordare inovativă pentru planificarea oraşului, aceasta fiind considerată un proces 
continuu, participativ şi integrat, care să aibă în vedere obiectivele regenerării şi dezvoltării 
economice, creării de locuri de muncă, ameliorării condiţiilor de educaţie, de sănătate şi a calităţii 
vieţii. 
 
Acestea abordare deschide posibilitatea creării unor coaliţii bazate pe o viziune comună, pe nevoia de 
a lucra şi realiza proiecte împreună. Oraşul care învaţă a creat baza acestor coaliţii, în care, după ce 
învăţăm împreună, suntem deschişi către acceptarea unei varietăţi de stiluri de lucru, de viaţă şi 
culturale.   
 
Viziunea de dezvoltare a municipiului Baia Mare se fundamentează pe principiile şi orientăriile pe 
care Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor şi strategiilor sale, în contextul globlizării 
economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere, incluzând: Perspectiva europenă pentru dezvoltare 
teritorială (ESPD), politica de coeziune economică şi socială, politică de dezvoltare regională şi 
principiile dezvoltării urbane sustenabile, Strategia de la Lisabona şi Strategia privind dezvoltarea 
sustenabilă de la Goteborg.  
 
Scopul viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivelul 
local cu priorităţile europene, naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent în 
dinamica spaţială, economică şi socială la nivelul judeţului şi al Regiunii Nord-Vest, în contextul 
globalizării şi crizei economice mondiale.  
 
Viziunea răspunde dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor cetăţenilor municipiului, dar şi 
celor specifice definite teritorial şi sectorial în scopul:  
 
1). asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung,  
 
2). combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale şi  
 
3). conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să le atingă în totalitate 
pana in anul 2020.  
 
 

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BAIA MARE 2020 
COMPETITIVITATEA-INOVARE-SUSTENABILITATE-IDENTITATE 

 
Un pol de dezvoltare regională, care să-şi asumă rolul de gestiune a resurselor locale şi cel de 
generator de dezvoltare economică dominat de activităţi  productive inovative. 
 
Un loc de viaţă atractiv, confortabil  şi nepoluat.  
 
Oraşul deschis, conectat si competitiv care inovează şi produce valorificând identitatea sa culturală. 
 
 



 

2 Obiective strategice 
Baia Mare are capacitatea de a atrage firme şi investiţii, să crească accesibilitatea/mobilitatea şi să 
ofere un cadru de parteneriat pentru administraţie, mediul de afaceri şi cel educaţional. Corolar al 
acestei capacităţi este:  
 

Tabel 1: Axa conceptuală a strategiei 
Axe conceptuale Teme structurale şi obiective strategice 

 
1 – Accesibilitate şi 

mobilitate 
2 – Calitatea vieţii 3 – Reţele ecologice şi 

spaţiul public  
Anticiparea şi satisfacerea 

cererilor pentru accesibilitate 
şi mobilitate  

Anticiparea şi 
satisfacerea cererii 

comunităţii pentru un 
mediu curat şi sănătos, 

cu servicii publice 
eficiente şi prezervarea 

resurselor naturale 

Anticiparea şi satisfacerea 
cererii comunităţii pentru 

utilizarea spaţiului de către 
comunităţile locale în Baia 

Mare şi în localităţile 
învecinate într-un mod 

sustenabil, prin utilizarea şi 
remodelarea spaţiului public 

şi privat 

HABITAT  
 

Dezvoltare sustenabilă - componentă teritorială / infrastructurală  

4 – Mediul economic 
 

5 – Zone de 
regenerare urbană 

6 – Sistemul urban Baia 
Mare  

Diversificarea economiei 
locale, inclusiv prin 

dezvoltarea turismului şi a 
economiei bazate pe 

cunoaştere, pe bază de 
resurse naturale şi potenţialul 

de inovare 
 

Dezvoltare urbană integrată şi consolidarea sistemului 
urban Baia Mare 

 

ECONOMIE 

Dezvoltare sustenabilă - componentă economică  

7 – Serviciile publice pentru 
cetăţeni 

 
 

8 – Reţele culturale şi 
sociale  

 

9- Guvernanţa de 
construcţii instituţionale 

Satisfacerea cererii 
comunităţii pentru servicii 
publice, educaţionale, de 

asistenţă socială şi sanitară, 
eficiente, pentru promovarea 
dezvoltării resurselor umane 
şi a incluziunii sociale 

Dezvoltarea serviciilor 
culturale şi sociale 

moderne în cadrul unui 
pact social 

Sporirea capacităţilor de 
rezolvare a problemei 

administrative, inclusiv prin 
dezvoltarea e-guvernării 

 

SOCIETATE 

Dezvoltare sustenabilă - componentă socială  

 
Dezvoltarea sustenabilă, în cele trei componente majore teritorială/infrastructurală, economică şi 
socială, în conformitate cu orientările Comisiei Europene în domeniul dezvoltării urbane integrate, 
reprezintă un obiectiv strategic comun tuturor celor trei axe conceptuale şi celor 9 teme structurale şi 
axe prioritare definite mai jos. Pe de altă parte, obiectivelor strategice îi corespund obiectivele de 



dezvoltare prevăzute în cadrul POR 2007-2013 Axa Prioritară 1, respectiv: regenerare urbană, 
dezvoltare economică şi dezvoltare socială. 
 
Analiza situaţiei existente, interogarea principalilor actori activi în domeniile relevante şi consultarea 
populaţiei din cadrul Municipiului Baia Mare au permis identificarea următoarelor obiective 
strategice: 
 
Obiectiv 1 - Anticiparea şi satisfacerea cererii comunităţii pentru accesibilitate şi mobilitate 
Obiectiv 2 - Anticiparea şi satisfacerea cererii comunităţii pentru un mediu curat şi sănătos, cu servicii 
publice eficiente şi prezervarea resurselor naturale 
Obiectiv 3 - Anticiparea şi satisfacerea cererilor pentru utilizarea spaţiului de către comunităţile locale 
în Baia Mare şi în localităţile învecinate într-un mod sustenabil, prin utilizarea şi remodelarea 
spaţiului public şi privat 
Obiectiv 4 - Diversificarea economiei locale, incluziv prin dezvoltare turismului şi a economiei bazate 
pe cunoaştere, pe bază de resurse naturale şi potenţialul de inovare 
Obiectiv 5 - Dezvoltare urbană integrată şi consolidarea sistemului urban Baia Mare 
Obiectiv 6 - Satisfacerea cererii comunităţii pentru servicii publice, educaţionale, de asistenţă socială 
şi sanitară, eficiente, pentru promovarea dezvoltării resurselor umane şi a incluziunii sociale 
Obiectiv 7 - Dezvoltarea serviciilor culturale şi sociale moderne în cadrul unui pact social 
Obiectiv 8 - Sporirea capacităţilor de rezolvare a problemei administrative, inclusiv prin dezvoltarea 
e-guvernării. 
 
În vederea atingerii obiectivelor strategice mai sus menţionate, Strategia de dezvoltare durabilă a 
municipiului Baia Mare prevede implementarea unui ansamblu de intervenţii / operaţiuni în cadrul 
următoarelor Teme Structurale:   
 
1. Accesibilitatea şi mobilitatea 
2. Calitatea vieţii 
3. Reţele ecologice şi spaţiul public 
4. Mediul de afaceri  
5. Zone de regenerare urbană 
6. Sistemul urban Baia Mare 
7. Serviciile Publice pentru cetăţeni 
8. Reţele culturale şi sociale 
9. Guvernanţa de Construcţii instituţionale 
 
Prin operaţionalizarea obiectivelor strategice în jurul acestor teme structurale s-au identificat 
următoarele Axe Prioritare (AP) de intervenţie: 
 
Axa conceptuală „Habitat”: 
AP 1 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a mobilităţii urbane 
AP 2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii primare şi 
conservarea mediului înconjurător 
AP 3 Îmbunătăţirea mediului urban prin dezvoltarea spaţiilor publice şi a reţelelor ecologice pentru 
cetăţeni 
 
Axa conceptuală „Economie”: 
AP 4 Promovarea creşterii economice şi expansiunii urbane  
 
Axa conceptuală „Societate”: 
AP 5 Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale şi sanitare 
AP 6 Consolidarea reţelelor culturale, guvernanţei şi coeziunii sociale. 
 



3 Priorităţi de dezvoltare 
 
Tabelul de mai jos stabileşte o corelare între Axele prioritare de dezvoltare şi domeniile majore de 
intervenţie (DMI) ale strategiei, reprezentând categoriile de proiecte prevăzute în cadrul acesteia.  
 

Tabel 2: Corelarea între Axele Prioritare de dezvoltare şi domeniile majore de intervenţie 
Axe Prioritare de dezvoltare (AP) Domenii Majore de Intervenţie (DMI) 

AP 1 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi 
a mobilităţii urbane 

DMI 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport 
rutier 
DMI 1.2 Consolidarea rolului Aeroportului 
Internaţional Baia Mare 
DMI 1.3 Dezvoltarea sistemelor de transport 
intermodal 
DMI 1.4 Măsuri de îmbunătăţire a mobilităţii 
urbane şi a traficului urban 
 

AP 2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
primare şi conservarea mediului înconjurător 

DMI 2.1 Reabilitarea şi extinderea reţelelor apă / 
canal  
DMI 2.2 Management integrat al deşeurilor în 
SUBM 
DMI 2.3 Îmbunătăţirea eficienţei energetice 
DMI 2.4 Îmbunătăţirea calităţii mediului 
DMI 2.5 Conservarea patrimoniului natural şi 
dezvoltarea eco-turismului  
 

AP 3 Îmbunătăţirea mediului urban prin 
dezvoltarea spaţiilor publice şi a reţelelor 
ecologice pentru cetăţeni 

DMI 3.1 Dezvoltarea spaţiilor publice 
DMI 3.2 Dezvoltarea spaţiilor verzi urbane 
 

AP 4 Promovarea creşterii economice şi 
expansiunii urbane 

DMI 4.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri 
DMI 4.2 Promovarea inovării şi cercetării în 
cadrul întreprinderilor 
DMI 4.3 Dezvoltarea măsurilor active de ocupare 
DMI 4.4 Promovarea dezvoltării sectorului 
turistic 
DMI 4.5 Dezvoltarea urbană şi periurbană 
 

AP 5 Promovarea incluziunii sociale prin 
dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale 
şi sanitare 

DMI 5.1 Dezvoltarea sectorului educaţiei şi 
formării profesionale 
DMI 5.2 Dezvoltarea sectorului serviciilor de 
asistenţă socială 
DMI 5.3 Dezvoltarea sectorului asistenţei 
sanitare  
DMI 5.4 Promovarea economiei sociale 

AP 6 Consolidarea reţelelor culturale, 
guvernanţei şi coeziunii sociale 

DMI 6.1 Dezvoltarea sectorului cultural 
DMI 6.2 Dezvoltarea parteneriatelor sociale şi 
cetăţeniei active 
DMI 6.3 Dezvoltarea capacităţii administrative 
 

 


