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Anexa nr. 3

FIȘA STAȚIUNII TURISTICE DE INTERES NAȚIONAL
Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai
sus prezentate.
Nr. Criterii obligatorii de atestare
Criterii
Sunt
crt. a stațiunii turistice
obligatorii
îndeplinite
Da/Nu
Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
1.
Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

x

Da.

2.

Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de
vedere calitativ și cantitativ
3. Constituirea perimetrelor de protecție ecologică,
hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în
conformitate cu legislația în vigoare, după caz
Accesul și drumurile spre/în stațiune
4. Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație
5. Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
autogara care o deservește
Utilități urban-edilitare
6. Asistență medicală permanentă și mijloc de transport
pentru urgențe medicale
7.
Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
medicale
8. Punct farmaceutic
9. Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă
10. Apă curentă
11. Canalizare
12. Energie electrică
Structuri de primire turistice și de agrement
13. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
clasificate, din care minimum 30% clasificate la
categoriile 3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor

x

Da.

-

Nu.

x
x

Da.
Da.

x

Da.

x

Da.

x
x
x
x
x

Da.
Da.
Da.
Da.
Da.

500

14. Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să
dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică salvamar și posturi de prim ajutor.
15. Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de
salvare montană - salvamont
16. Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
(drumuri pietonale, locuri de promenadă)
17. Terenuri de joacă pentru copii
Informare și promovare turistică
18. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de
orientare și informare, tipărite pe suport electronic sau
web site

-

Da / 652
locuri în
total / 568
locuri 3-5
stele/flori
Nu este
cazul.

x

Da.

x

Da.

x

Da.

x

Da.

19. Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice
și a zonei
Nr. Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice
crt.
1.
Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv
vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care
deservește stațiunea turistică.
2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara
3. Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:
bancă, schimb valutar, agenție de turism
4. Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala
egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
stațiune
5. Asistență medicală balneară, după caz, acreditată
conform normelor legale în vigoare
6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea
resurselor minerale terapeutice
7.
Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
construite, săli pentru întreținere (fitness)
8. Parc amenajat
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

x

Da.

Punctaj
acordat
10

Punctaj
îndeplinit
Da.

10
10

Da.
Da.

30

Da.

20

Nu.

20

Nu.

10

Da.

5 puncte pentru Da. / 15
fiecare, maximum
30 de puncte
Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, 5 puncte pentru Da. /30
dacă este cazul
fiecare, maximum
30 de puncte
Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, 30
Da.
dacă este cazul
Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor 15
Da.
(agrement nautic, tenis, fotbal etc. )
Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții 10 puncte pentru Nu este
pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel fiecare, maximum cazul.
puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de 50 de puncte
transport pe cablu corespunzătoare.
Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, 10 puncte pentru Da. / 30
cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar
fiecare, maximum
30 de puncte
Centre de informare și promovare turistică, cu personal 30
Da.
permanent care să deservească exclusiv centrul
Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile 20
Da.
de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de
informare și promovare turistică
Canalizare centralizată
50
Da.
Total
Sunt necesare
290
minimum
135 de puncte.

Primar,
Cherecheș Cătălin
(numele și prenumele)
Semnătura
..................................
Data
…………………………….

Criterii de atestare a
stațiunii turistice

CADRUL NATURAL, FACTORI NATURALI DE CURĂ ȘI CALITATEA
MEDIULUI
1.

Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

Stațiunea turistică de interes național Baia Mare este formată din Centrul Istoric al
municipiului și zonele naturale protejate aferente, existente pe suprafața UAT Baia Mare,
respectiv: Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare (sit Natura 2000), Arboretele de
castan comestibil de la Baia Mare (Rezervație naturală) , Coloanele de la Limpedea (monument
al naturii), Munții Gutâi (sit Natura 2000), Rezervația fosiliferă Chiuzbaia (monument al naturii).
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Imagine 1. Delimitarea Stațiunii Turistice Baia Mare.sursă: eunis.eea.europa.eu. prelucrare: autori

Odată cu închiderea poluatorilor importanți (S.C. Cuprom S.A. și S.C. Romplumb S.A.) calitatea
aerului în Municipiul Baia Mare s-a îmbunătățit semnificativ. Conform datelor furnizate în
Raportul de Mediu 2019 realizat de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, stațiile
automate nu au înregistrat concentrații medii anuale de SO2, NO2,CO, O3, PM, Pb, Cd ce
depășesc valorile limită, conform legii nr. 104/15 iunie 2011. Totodată, în perioada 2010-2019, în
ceea ce privește concentrațiile medii anuale, s-au înregistrat scăderi pentru următoarele
substanțe monitorizate: SO2, PM10 (scăderi mici), Pb (scăderi semnificative), Cd.
Sistemul de monitorizare a calității aerului în Municipiul Baia Mare cuprinde:

-

Stația MM1 (trafic) – B-dul București 28, Baia Mare;
Stația MM2 (fond urban) - B-dul Unirii 9-11 Baia Mare;
Stația MM3 (fond suburban) – Firiza 65, Firiza;
Stația MM4 (industrial) – Str. Colonia Topitorilor, Baia Mare;
Stația MM5 (industrial) – Str. Lunci 22, Baia Mare.

2. Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali
de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de
vedere calitativ și cantitativ
Conform studiului de factori naturali de cură și bioclimat, integrat în Monografia turistică a
orașului, în Depresiunea Baia Mare, și cu precădere în zona Municipiului Baia Mare, de-a lungul
timpului au fost identificate, explorate și exploatate surse hidrominerale. Aceste surse, tributare
râurilor Someș și Lăpuș, sunt caracterizate ca fiind bicarbonatate, clorosodice, feruginoase,
uneori sulfatate, sulfuroase și termale. Conform istoricului zonei, literaturii de specialitate și
datelor existente în prezent pe teren, sursele hidrominerale cunoscute în zona Municipiului Baia
Mare și vecinătăți sunt:
(1)Apa Sărată-Tăuții Măgherăuș,
(2)Usturoi-Baia Mare,
(3)Valea Borcutului - Baia Mare,
(4) Chiuzbaia,
(5) Baia Sprie,
(6) Firiza-Baraj,
(7) Creanga Pustie,
(8) Dănești,
(9) Cărbunari,
(10) Cicârlău,
(11) Seini,
(12) Șomcuta Mare,
(13) Remeți pe Someș.
Mai multe informații cu privire la starea actuală, locația și caracteristicile fizico-chimice ale
factorilor naturali de cură pot fi găsite în Monografia Municipiului Baia Mare, subcapitolul A10
Resurse turistice - Factori naturali de cură.

3. Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a
factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz
Nu este cazul.

ACCESUL ȘI DRUMURILE SPRE/ÎN STAȚIUNE
4. Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație
Accesibilitatea la nivel național și regional a Municipiului Baia Mare este una moderată, având în
vedere relativa izolare față de coridoarele de transport rutier TEN-T (88 km până la punctul de
conexiune Zalău, 60 km până la punctul de conexiune Satu Mare). Distanța-timp ca indicator al
accesibilității rutiere față de capitală (via Cluj, E58) este de aproximativ 7-9 ore (pentru a
parcurge 595km), sugerând o accesibilitate slabă. Conectivitatea rutieră cu municipiile reședință
de județ ale Regiunii Nord-Vest (Satu Mare, Zalău, Bistrița, Cluj-Napoca, Oradea) demonstrează,
de asemenea, un nivel moderat al accesibilității, cu distanțe-timp medii, care atenuează relațiile
de polarizare și inter-schimb. Cât despre accesibilitatea în context european, apropierea
geografică de capitala Ungariei, Budapesta, face ca timpii de călătorie spre această destinație să
fie de 2 ori mai mici decât cei către București (rutier via Satu Mare pe DN1C, DN19 și autostrada
M3-Ungaria). Cei 385 km pot fi parcurși în aproximativ 4 ore și 30 minute.
Prin Master Planul General de Transport se propune realizarea Drumului Expres Turda-Halmeu
între anii 2028 și 2032, via Cluj- Napoca, Gherla, Dej, Baia Mare și Livada (cu o ramificație către
Satu Mare). Conform CNADR, proiectul de Drum Expres Petea- Satu Mare-Baia Mare va prelua o
parte din traficul care se desfășoară pe rețeaua de drumuri existente, determinând scăderea
timpului de parcurgere a distanțelor și asigurând condiții sporite de siguranță și confort în trafic.
Pentru conectarea municipiului de capitală printr-o rețea de mare viteză, este necesară și
realizarea Drumului Expres Baia Mare - Jibou, care va asigura racordul cu viitoarea Autostradă
Transilvania. Acordul de parteneriat între CJ Maramureș și CJ Sălaj a fost semnat în luna
noiembrie 2020 și implică realizarea unui tronson de cca. 42 km, ce va fi integrat în viitoarea
autostradă.
Totodată, în luna noiembrie 2020 a fost semnat un Acord de Asociere semnat între Municipiul
Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș în vederea realizării în comun a obiectivului de
investiții Varianta de ocolire Baia Mare. Acesta presupune realizarea unei centuri metropolitane
care va lega Tăuții-Măgherăuș pe traseul Bușag, până la ieșirea din Baia Sprie spre Gutin (31 de
km). Se va asigura, astfel, conectivitatea cu toate drumurile naționale și județene din zona
adiacentă municipiului Baia Mare, fapt care va contribui la dezvoltarea regională a zonei.
Realizarea proiectelor descrise mai sus și cuprinse în diferitele documentele programatice ale
autorităților locale sau centrale, este de o importanță deosebit de mare pentru creșterea
accesibilității către și dinspre municipiul Baia Mare.
La nivel local, informațiile din Lista alfabetică a străzilor din Municipiul Baia Mare surprind un
număr de 380 artere de circulație ce însumează 304 km. Dintre acestea, conform datelor INS,
km de străzi modernizate însumează 88,5% din totalul arterelor de circulație (269km).

5. Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește
În zona Gării, au stație 8 dintre cele 12 linii de transport public. Aceasta este deservită de liniile 1,
4, 8, 9, 31, 40, 50, 54. Dintre acestea, Linia 9 este linia turistică a orașului și face legătura între
gară și atracțiile turistice din Orașul Vechi și cartierul Traian: Muzeul de Mineralogie și Planetariul,
Turnul Măcelarilor, Turnul Ștefan, Muzeul de Artă și Piața Libertății, Muzeul Etnografic, Muzeul
Satului, Muzeul de Istorie, Colonia Pictorilor.

UTILITĂȚI URBAN-EDILITARE
6. Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019, infrastructura sanitară
publică și privată a fost compusă din: 7 spitale, 3 ambulatorii de specialitate, 4 ambulatorii
integrate spitalelor, 1 dispensar medical, 5 centre medicale de specialitate (cu și fără paturi de
spital), 99 cabinete medicale, 176 cabinete medicale de specialitate, 214 cabinete
stomatologice, 77 farmacii și 119 alte tipuri de unități medicale.
La nivelul orașului funcționează, în regim public, 3 din cele 8 spitale publice existente în Județul
Maramureș: Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”, Spitalul de Pneumoftiziologie
”Dr. Nicolae Rușdea”, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, la care se adaugă Serviciul de
Ambulanță Județean și Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș. Alături de acestea au fost
înființate 8 unități medicale private : Euromedica Hospital - Baia Mare, Che Cosmedica Baia
Mare, SC Fortis Diagnosis, SC Clinica Someșan SA, SC Oncopremium SRL Baia Mare, Policlinica
Sf. Maria, SC Nefromed Dialissys Centers SRL Baia Mare și SC Avitum SRL, completând opțiunile
pentru serviciile medicale din municipiu.
Unitățile medicale de tip spital nu se află efectiv în interiorul teritoriului stațiunii turistice (nu tot
Municipiul este propus spre atestare ca stațiune). Cu toate acestea, Spitalul Județean de Urgență
”Dr. Constantin Opriș” (dotat cu UPU și serviciu SMURD) se află la mai puțin de 4 min/ 1,5 km
față de limita stațiunii (strada Culturii), în timp ce Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae
Rușdea” se află la 1,5 km față de limita delimitată de strada Victoriei.
În ceea ce privește personalul medical, în anul 2019, în Municipiul Baia Mare s-au înregistrat 516
de medici, 195 de stomatologi, 237 de farmaciști, cărora li s-a adăugat un număr de 2284
persoane de fac parte din personalul sanitar mediu. Accesul populației la asistența medicală este
dat, printre altele, și de raportul dintre personalul medical existent și populația unui oraș/județ/
regiune. Astfel, conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică, Municipiul Baia
Mare se află peste media înregistrată la nivel regional.
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Imagine 2. Distribuția unităților medicale de tip spital la nivelul Municipiului Baia Mare. prelucrare: autori

7. Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale
Spitalului Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare este dotat cu o unitate de
Primire Urgente (UPU).Totodată, prin înființarea Serviciului SMURD - Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare, medicii și asistenții din Unitatea de Primire Urgențe, prin intermediul
Ambulanței de Terapie Intensivă, asigură și asistența medicală de urgență în pre-spital, la

pacienții aflați în stare critică. Volumul de muncă desfășurat în UPU-SMURD Baia Mare în anul
2019 s-a tradus prin 83000 de consultații și intervenții în spital, în timp ce în primele 11 luni ale
anului 2020 au cumulat un număr de 54170 prezentări.

8. Punct farmaceutic
În anul 2019, Municipiul Baia Mare dispune de 77 farmacii și 1 punct farmaceutic, conform
datelor preluate de la INS. Dintre acestea, 4 farmacii activează în cadrul Stațiunii Turistice Baia
Mare, conform Imagine. 3.
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Imagine 3. Punctele farmaceutice existente pe raza Stațiunii Turistice Baia Mare. prelucrare: autori

9. Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă
Principalele zone de promenadă sunt reprezentate de ansamblul de spații publice (piețe,
scuaruri, străzi pietonale) întâlnite cu precădere în nucleul istoric al orașului, cărora li se adaugă
parcurile și grădinile municipale. Spațiile de promenadă reprezentative la nivelul stațiunii turistice
sunt detaliate în Monografia turistică a Municipiului Baia Mare, subcapitolul A10 - Resurse
turistice. Dintre acestea, amintim: (1) Piața Libertății, (2) Piața Cetății, (3) Piața Păcii, (4) Piața

Revoluției, (5) Piața Izvoarele, (6) Scuarul Universității, (7) Parcul Municipal Regina Maria, (8)
Parcul Dacia, (9) Câmpul Tineretului. Acestora li se adaugă , (10) Parc Complex Mara, (11) Parcul
Public Central, situate în afara zonei turistice detaliate la punctul 1.
Sistemul de iluminat public, pe lângă funcțiunea primară de a asigura vizibilitatea, poate
reprezenta și un amplificator al imaginii urbane, prin rețeaua de iluminat ambiental, punând în
valoare repere, monumente arhitecturale, spații de promenadă, trasee turistice etc. Astfel, toate
parcurile din Municipiul Baia Mare cuprind sisteme de iluminat public de-a lungul aleilor de
promenadă. Totodată, obiectivele turistice din zona centrală beneficiază de un iluminat
ornamental. De exemplu, în urma reabilitării, Turnul Ștefan din Piața Cetății, este pus în valoare
printr-un iluminat ornamental direcționat atât pe elementele de arhitectură, cât și pe zonele
verzi și traseele pietonale adiacente.

10. Apă curentă
Conform datelor preluate de la INSSE și SC VITAL SA, rețeaua de alimentare cu apă a
municipiului Baia Mare raportată la 10000 locuitori (28,43 km/10000 locuitori) se situează sub
media județeană (49,75 km/10000 locuitori) și sub cea regională (48,11 km/10000 locuitori Regiunea Nord-Vest). Respectiva rețea măsura la sfârșitul anului 2019 o lungime totală de
416,49km, deservind 98,25% din populația totală înregistrată.

11. Canalizare
Conform datelor preluate de la SC VITAL SA, rețeaua de canalizare a municipiului Baia Mare
măsura, la sfârșitul anului 2019, o lungime de 345,83 km. Arealul acoperit de rețeaua de
canalizare deservește aproximativ 95,20% din totalul populației băimărene, iar apele colectate
sunt direcționate către stația de epurare situată la vest de oraș, pe malul stâng al râului Săsar.

12. Energie electrică
Rețelele de alimentarea cu energie electrică acoperă întreg orașul, însă sunt necesare anumite
intervenții de înlocuire a posturilor trafo în zonele care au cunoscut o creștere a fondului de
locuințe. Având în vedere încetarea unor activități industriale mari consumatoare de energie
electrică (Romplumb, Cuprom), nu se mai pune problema unui deficit de putere în rețea.

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICE ȘI DE AGREMENT
13. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care
minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor
În anul 2021, există un număr de 62 structuri de cazare clasificate pe teritoriul Municipiului Baia
Mare, conform datelor preluate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, având o capacitate de cazare de 2299 locuri. Dintre acestea 23 activează în raza
Stațiunii Turistice Baia Mare, cumulând un număr total de 652 locuri de cazare. Datele furnizate
arată că peste 60% din capacitatea de cazare a destinației este concentrată în cele 5 hoteluri
existente la nivelul stațiunii, urmată de pensiunile turistice (14 unități). Raportându-ne la
categoria de confort, peste 85% din totalul locurilor de cazare aparțin unităților de cazare
încadrate la 3 și 4 stele/flori (318 locuri - 3 stele, 250 locuri - 4 stele). Nu există structuri de
cazare de 5 stele.

Tabel 1. Tipuri de structuri de cazare existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare
Tip structură cazare (pe raza
stațiunii turistice Baia Mare)

1 stea

2 stele

3 stele

4 stele

5 stele

Total

pondere
structuri

APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT

-

-

2

-

-

2

8,70 %

CAMERE DE ÎNCHIRIAT

-

1

1

-

-

2

8,70 %

PENSIUNE TURISTICĂ

-

2

9

3

-

14

60,87 %

HOTEL

-

1

2

2

-

5

21,74 %

Total general

-

-

14

5

-

23

100%
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Imagine 4. Unități de cazare existente pe raza Stațiunii Turistice Baia Mare. sursă: Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri. prelucrare: autori
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Imagine 5. Unități de cazare existente pe raza Stațiunii Turistice Baia Mare - Zona Centrul Istoric. sursă: Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. prelucrare: autori

Capacitate de cazare existentă pe tipuri de structuri, conform clasificare Ministerul Turismului
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Tabel 2. Situația structurilor de cazare încadrate la 3, respectiv 4 stele
Unități de cazare încadrate la 3 stele

Unități de cazare încadrate la 4 stele

Tip structură cazare

Număr
structuri

Număr
locuri

Tip structură cazare

Număr
structuri

Număr
locuri

APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT

2

8

APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT

-

-

CAMERE DE ÎNCHIRIAT

1

27

CAMERE DE ÎNCHIRIAT

-

-

PENSIUNE TURISTICĂ

9

148

PENSIUNE TURISTICĂ

3

59

HOTEL

2

135

HOTEL

2

191

Total unități încadrate la 3 stele

14

318

Total unități încadrate la 4 stele

5

250

Pondere din total unități de
cazare stațiunea Baia Mare

60,87 %

48,77 %

Pondere din total unități de
cazare stațiunea Baia Mare

21,74 %

38,34 %

Conform datelor preluate de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la nivelul
anului 2021, numărul total de unități de alimentație publică clasificate în Municipiul Baia Mare se
ridică la 63 de structuri. Dintre acestea, în stațiunea Baia Mare activează un număr de 23
structuri, cele mai multe locuri disponibile fiind disponibile în cadrul restaurantelor clasice (692
locuri) . Raportându-ne la gradul de confort al structurilor de alimentație publică, mai mult de
jumătate dintre acestea sunt unități de 3 stele/flori (cca. 60% din totalul unităților înregistrate). În
ceea ce privește numărul de locuri disponibile, aproximativ 83% dintre acestea se găsesc în
cadrul unităților de 3, respectiv 1,5% în cadrul celor de 4 stele/flori.
Tabel 3. Clasificare structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică
Unități încadrate la 3 stele

Unități încadrate la 4 stele
Număr
structuri

Număr locuri

-

-

-

-

RESTAURANT
AUTOSERVIRE

-

-

174

BAR DE ZI

1

25

2

64

CRAMA

-

-

PIZZERIE

1

80

PIZZERIE

-

-

Total unități încadrate la 3
stele

14

1380

Total unități încadrate la 4
stele

1

25

Pondere din total unități
de cazare stațiunea Baia
Mare

60,87 %

82,78 %

Pondere din total unități
de cazare stațiunea Baia
Mare

4,35 %

1,50 %

Tip structură

Număr structuri

Număr locuri

3

642

4

350

RESTAURANT
AUTOSERVIRE

1

70

BAR DE ZI

6

CRAMA

RESTAURANT CLASIC
RESTAURANT - PENSIUNE

Tip structură
RESTAURANT CLASIC
RESTAURANT - PENSIUNE
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Imagine 6. Structuri de alimentație publică existente pe raza Stațiunii Turistice Baia Mare. sursă: Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. prelucrare: autori
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Imagine 7. Structuri de alimentație publică existente pe raza Stațiunii Turistice Baia Mare - Zona Centrul Istoric.
sursă: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. prelucrare: autori

14. Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă
amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.
Nu este cazul.

15. Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont
La nivelul municipiului acționează Asociația Salvatorilor Montani Baia Mare.

16. Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri
de promenadă)
Municipiul Baia Mare dispune de un ansamblu de spații urbane pietonale (cu precădere
concentrate în nucleul istoric al orașului), dintre care: Piața Libertății, Piața Cetății și Piața

Revoluției sunt cele mai reprezentative. Aceste spații sunt detaliate în cadrul Monografiei
Turistice Baia Mare, subcapitolul A10 - Resurse turistice.
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Imagine 8. Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare.
prelucrare: autori

17. Terenuri de joacă pentru copii
Municipiul Baia Mare dispune de un număr de 48 de locuri de joacă, situate în proximitatea
zonelor de locuit. Acestora li se adaugă 9 locuri de joacă aflate în administrarea SPAU (aferente
parcurilor). Pe raza stațiunii turistice Baia Mare se află 2 dintre cele 57 de locuri de joacă aflate
în administrarea SPAU, respectiv: (1) Loc de joacă strada Nuferilor (cu o suprafață de 595 mp) și
(2) Loc de joacă strada Minerilor ( cu o suprafață de 360 mp).
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Imagine 9. Distribuția locurilor de joacă existente existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare. prelucrare: autori

INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
18. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, tipărite
pe suport electronic sau web site
Conform Compartimentului Turism din cadrul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice
și Comunicare - Primăria Municipiului Baia Mare, obiectivele turistice sunt semnalizate cu
indicatoare de orientare și informare (atât în mediul online, cât și offline), inclusiv în limbi de
circulație internațională. Totodată, majoritatea obiectivelor culturale ale Municipiului își fac
cunoscută prezența în mediul online prin diverse website-uri, blog-uri, conturi de social media
etc.

Imagine 10 Marcaje la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare. sursă și prelucrare: autori

19. Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei
Printre atribuțiile Compartimentului Turism din cadrul Direcției Relații Internaționale,
Parteneriate Civice și Comunicare - Primăria Municipiului Baia Mare se numără și realizarea și
distribuirea hărții turistice a municipiului, precum și informarea turiștilor cu privire la principalele
obiective prezente în oraș și în județul Maramureș. Totodată, în raportul de activitate al
compartimentului din perioada 2018-2019 se numără:

- administrarea obiectivelor turistice: Turnul Sfântul Ștefan, Piața Cetății și a punctului de
informare turistică

- ghidaj pentru obiectivul Turnul Sfântul Ștefan
- participarea la diverse evenimente/manifestări culturale organizate în Municipiul Baia Mare:
Sărbătoarea Castanelor, Noaptea Muzeelor, Hramul Bisericii Sfântul Ștefan etc.

Imagine 11. Extras Hartă turistică Baia Mare. sursă: UAT Baia Mare

CRITERII SUPLIMENTARE DE ATESTARE A STAȚIUNII TURISTICE
1. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să
oprească în gara care deservește stațiunea turistică
Prin Stația CF Baia Mare trec zilnic circa 36 de trenuri. Dintre acestea, 2 curse sunt internaționale
(INT 6827 pe ruta Baia Mare - Nyirabrany și INT 6826 pe ruta Nyirabrany - Baia Mare), 14 curse
inter-regionale (cu destinațiile Timișoara Nord, București Nord, Satu Mare, Cluj Napoca,
Mangalia și retur) și 20 de curse regionale (cu destinațiile Jibou, Satu Mare și retur). În ceea ce
privește facilitățile oferite de operatorul CFR, numai 6 din cele 36 de trenuri ce tranzitează stația
CF Baia Mare cuprind vagoane de dormit (WLA) și cușetă (AcBc), în total înregistrându-se un
număr de 6 vagoane de dormit și 10 vagoane cușetă.

2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara
Conform datelor furnizate de URBIS S.A. atât gara, cât și autogara Baia Mare sunt deservite de
liniile 1, 4, 8, 9, 18, 31, 40, 50, 54.

3. Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar,
agenție de turism
Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Baia Mare, în anul 2019 au fost înregistrate
83 de autorizații de funcționare pentru activități din sfera serviciilor, identificate prin codurile
CAEN: 7911 - activități ale agențiilor turistice, 7912 - activități ale tur-operatorilor, 6612 activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, 6419 - alte activități de intermedieri
monetare, 7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică. Dintre acestea, 36,47% fac parte
din categoria 64 - Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor
de pensii, 50,59% din categoria 66 - Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități
de asigurare și fonduri de pensii și 25,88% din categoria 79 - Activități ale agențiilor turistice și a
tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică.
Dintre aceste în raza Stațiunii Turistice Baia Mare, activează 2 bănci, 6 case de schimb valutar
și 3 agenții de turism.
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Imagine 12. Distribuția agențiilor de turism, a serviciilor bancare și a sunităților comerciale existente la nivelul
Stațiunii Turistice Baia Mare. prelucrare: autori

4. Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala egală cu minimum 40% din
numărul locurilor existente în stațiune
Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare menționează o capacitate totală de
1814 locuri disponibile în cadrul sălilor de spectacole și conferințe, distribuite astfel: Teatrul
Municipal (sala mare și sala studio): 360 locuri, Teatrul de păpuși: 180 locuri, Muzeul de
Etnografie și Artă Populară (teatrul de vară și secția pavilionară ): 1000 locuri (outdoor), Liceul de
Arte (sala de concerte): 274 locuri. Acestea depășesc numărul de locuri existente în stațiune
(652), conform datelor preluate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri. Respectivele obiective/ spații culturale sunt detaliate pe larg în cadrul Monografiei
Municipiului Baia Mare.
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Imagine 13. Distribuția sălilor de spectacole ( cu evidențierea capacității acestora) la nivelul Stațiunii Turistice Baia
Mare. prelucrare: autori

5. Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în
vigoare
Pe teritoriul Stațiunii Turistice Baia Mare nu există asistență medicală balneară, acreditată
conform normelor legale în vigoare. Cu toate acestea, Lista bazelor de tratament medicobalnear autorizate de către Ministerul Sănătății menționează Baza de tratament medicobalnear HOTEL CRĂIASCA, din comuna Ocna Sugatag, județul Maramureș, aflat la cca. 53 km
de Municipiul Baia Mare.

6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale
terapeutice
Nu există.

7. Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru
întreținere (fitness)
Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Baia Mare, în anul 2019 au fost înregistrate
58 de autorizații de funcționare pentru activități din sfera serviciilor, identificate prin codurile
CAEN: 9313 - activități ale centrelor de fitness, 9604 - activități de întreținere corporală. În
cadrul stațiunii turistice Baia Mare activează 6 săli pentru întreținere, conform autorizațiilor
de funcționare înregistrate de UAT Baia Mare.
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Imagine 14. Distribuția amenajărilor și dotărilor de tip fitness existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare.
prelucrare: autori

8. Parc amenajat
Principalele zone verzi de dimensiuni mari care găzduiesc activități cotidiene și de loisir din
cadrul stațiunii turistice Baia Mare sunt: (1) Parcul Municipal Regina Maria, (2) Parcul Dacia și (3)
Câmpul Tineretului. Mai multe informații cu privire la suprafața, dotările existente și istoricul

principalelor parcuri/zone verzi reprezentative ale orașului pot fi găsite în cadrul Monografiei
Municipiului Baia Mare, subcapitolul - A10 Resurse turistice.
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Imagine 15. Distribuția parcurilor existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare. prelucrare: autori

9. Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul
Conform datelor preluate de la Ministerul Turismului, în anul 2018 existau 6 trasee turistice
omologate, ce au punctul de start în Municipiul Baia Mare: (1) "Baia Mare - Culmea Mărgău-Șaua
3 Stejari - vârful Pleștioara, (2) Baia Mare- Piatra Virgină - vârful Pleștioara, (3) Baia Mare - Valea
Usturoi - vârful Pleștioara, (4) Baia Mare- Dealul Florilor - vârful Pleștioara, (5) Baia Mare Dealul Florilor-Piatra Șoimului, (6) Baia Mare - str. Minerilor - Valea Vicleanul Mare- lacul Bodi Piatra Șoimului.

legendă
intravilan
ape
zone naturale protejate
limtă stațiune turistică
traseu turistic
1 - Șaua 3 Stejari
2 - Vârful Ferigilor
3 - Vârful Pleștioara
4 - Piatra Virgină
5 - Valea Usturoi
6 - Dealul Florilor
7 - Piatra Șoimului
8 - Strada Minerilor
9 - Valea Vicleanu Mare
10 - Lacul Bodi

3

2
7

1

10

5
9

4

6
8

Imagine 16. Traseele montane omologate existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare. prelucrare: autori

10. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul
În Depresiunea Baia Mare, și cu precădere în zona municipiului Baia Mare de-a lungul timpului
au fost identificate, explorate (cercetate) și chiar exploatate surse hidrominerale. Conform
surselor documentare, Municipiul Baia Mare a deținut titlul de stațiune climatică în perioada
interbelică, pe teritoriul sau în apropierea orașului activând un sanatoriu și un număr relativ
mare de băi sau izvoare (Băile Usturoiul, Apa Sărată, Cărbunari, Dănești, Izvoarele de la Bixad,

Ștrandul din Grădina Bay etc.). În prezent, sursele hidrominerale cunoscute în zona municipiului
Baia Mare și vecinătăți sunt:(1)Apa Sărată (Tăuții Măgherăuș),(2) Usturoi (Baia Mare); (3) Valea
Borcutului (Baia Mare); (4) Chiuzbaia; (5) Baia Sprie; (6) Firiza-Baraj; (7) Creanga Pustie; (8)
Dănești; (9) Cărbunari; (10) Cicârlău; (11) Seini; (12) Șomcuta Mare; (13)Remeți pe Someș.

11. Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis,
fotbal etc. )
Principalele zone care dispun de dotări pentru practicarea sporturilor de pe raza stațiunii Baia
Mare sunt: (1) Stadionul Viorel Mateianu și (2) Clubul Sportiv Simared, cărora li se adaugă (3)
Complexul Socio-cultural Sportiv de Agrement Baia Mare (Ștrandul Municipial și Baza Sportivă
conexă) - proiect elaborat și propus spre a fi realizat până în 2025, conform SIDU 2021-2027.

legendă
intravilan
ape
zone naturale protejate
limtă stațiune turistică
amenajări pentru practicarea
sporturilor existente
amenajări pentru practicarea
sporturilor propuse

+

+

Imagine 17. Distribuția amenajărilor pentru practicarea sporturilor existente la nivelul Stațiunii Turistice Baia Mare.
prelucrare: autori

12. Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea
schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de
transport pe cablu corespunzătoare
Nu este cazul. Cu toate acestea, în proximitatea Municipiului Baia Mare există 3 domenii
schiabile: (1) Domeniul Șuior, aflat la 17,5 km distanță, accesibil via DN 18, (2) Domeniul Cavnic,
aflat la 32,4 km distanță, via DJ 184 și (3) Domeniul schiabil Izvoare, aflat la 23,7 km distanță, via
DJ 183.
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Imagine 18.Domenii schiabile aflate în proximitatea Municipiului Baia Mare. prelucrare: autori

13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de
repetabilitate pe bază de calendar
Printre cele mai importante evenimente cu caracter de repetabilitate se numără: (1) Toamna
Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor/Festivalul Castanelor/Castane, (2) Foter Festival, (3) Nord
Vest Jazz & Blues Fest, (4) Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare, (5) Anuala Artelor, (6) Ziua
Artistului Plastic Băimărean, (6) Festivalul Internațional de Street Art etc. Mai multe informații cu
privire la evenimentele turistice reprezentative ale orașului pot fi găsite în cadrul Monografiei
Municipiului Baia Mare, subcapitolul - A10: Resurse turistice.

14. Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să
deservească exclusiv centrul
În Piața Cetății funcționează un centru de informare și promovare turistică, cu personal
permanent care să deservească exclusiv centrul, administrat de Compartimentul de Turism din
cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. Programul acestuia de funcționare este: luni-vineri,:
10:00-17:00, sâmbătă-duminică, între orele 11:00-18:00.

15. Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu
funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică
Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Baia Mare, este asigurată permanent
legătura telefonică între structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de
informare și promovare turistică.

16. Canalizare centralizată
VITAL SA administrează și rețeaua de canalizare a municipiului, care totaliza la sfârșitul anului
2019 o lungime de 345,834 km. Arealul acoperit de rețeaua de canalizare deservește
aproximativ 95,2% din totalul populației băimărene, iar apele colectate sunt direcționate către
stația de epurare situată la vest de oraș, pe malul stâng al râului Săsar.Prin programul ISPA, stația
de epurare a fost modernizată între 2008 și 2009 și are în prezent o capacitate de prelucrare a
apei de 1450 l/s, în două trepte (mecanică și biologică). În cadrul aceluiași program din rețeaua
de canalizare au fost modernizați și extinși un număr de 25,5 kilometri repartizați în 11 kilometri
extindere a rețelei de canalizare menajeră, 0,5 kilometri extindere a rețelei pluviale, 13,5
kilometri reabilitarea rețelei menajere și 0,6 kilometri reabilitare a rețelei pluviale.Indicatorul raport al lungimii rețelei de canalizare la 10000 de locuitori, înregistrat în municipiul Baia Mare
(23,54 km/10000 locuitori) este sub indicatorii relevați în municipiile Alba Iulia, Bistrița, Oradea și
Sibiu, dar superior mediei județene (18,5 km/10000 locuitori) și regionale (22,14 km/10000
locuitori).

