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pene a Ministerelor Responsabile pentru Planifica-
re Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra, au 

fost adoptate de către ţările EU15 politicile de dezvol-

tare spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de 

coeziune socio - economică la nivel comunitar, între 

ţările membre. Aceste politici înglobează cele 9 prin-

cipii ale dezvoltării strategice durabile, principii ce fac 

referire la: 

 ▷ cunoaşterea profundă a teritoriului de admi-

nistrat şi a contextului general, macro-econo-

mic, politic şi social; 

 ▷ alocarea optimă de resurse (financiare, umane 

şi instituţionale) şi a instrumentelor de imple-

mentare şi evaluare necesare; 

 ▷ implicarea actorilor locali şi a comunităţii în 

dezvoltarea lor urbană; 

 ▷ orientarea acţiunilor de management către 

piaţă, astfel încât strategiile să dezvolte şi să 

menţină o corespondenţă reală între obiecti-

vele şi resursele unei comunităţi; şi

 ▷ orientarea acţiunilor către posibilităţile renta-

bile de specializare şi oportunităţile din me-

diul înconjurător, astfel încât să se creeze un 

mediu atractiv şi de calitate pentru locuitori, 

prin intermediul unor servicii corespunzătoare 

care să conducă la o forţă de muncă calificată, 

la dezvoltarea sectorului privat şi îmbunătăţi-

rea productivităţii, la creşterea standardului 

de viaţă şi protecţia identităţii culturale.

Începând cu Al Doilea Război Mondial, noţiunea de 
dezvoltare devine un concept larg utilizat în diver-

se contexte ale modernizării. Există multe teorii care 

se concentrează asupra celei mai bune metode de 

a realiza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile 

constă în satisfacerea necesităţilor pe care cetăţenii 

le percep şi în soluţionarea problemelor care le afec-

tează direct sau indirect viaţa. Ca atare, dacă prin 

definiţie dezvoltarea durabilă este aceea care face 
legătura între generaţii, înseamnă că generaţiile de 
azi vor hotărî viitorul celor ce urmează, iar ceea ce 

doresc oamenii pentru urmaşii lor nu putem realiza 

decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor şi mai 

ales cu acceptul lor.

În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare Econo-

mică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, reprezen-

tată prin Comisia Brundtland, atrage atenţia pentru 

prima dată că, adesea, creşterea economică duce în 

mod paradoxal la o deteriorare a calităţii vieţii oame-

nilor, şi nu la o îmbunătăţire a acesteia, considerând 

că a devenit impetuos necesară „o formă de dezvol-

tare durabilă care să îndeplinească nevoile prezen-

te fără a compromite capacitatea generaţiilor vii-

toare de a-şi îndeplini propriile nevoi”. La doar 5 ani 

de la această atitudine, în cadrul Summitului Mon-
dial de la Rio de Janeiro din 1992 a fost elaborată şi 

adoptată Agenda Locală 21, document identificat ca 

un instrument de promovare a dezvoltării durabile, 

care caută să stabilească un echilibru între creşterea 

economică, echitatea socială şi protecţia mediului. 

Toate acestea au condus la conturarea, în timp, a 

unor principii de referinţă în planificarea strategică şi 

alcătuirea strategiilor de dezvoltare durabilă. Astfel, 

în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei Euro-

Noţiuni introductive
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rora, planurile se realizează de jos în sus pentru a cu-

prinde necesităţile reale, identificate obiectiv.

Procesul de planificare strategică vizează în general 

definirea reperelor strategice de dezvoltare a co-
munităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având 

ca etape metodologice principale: realizarea unei 

analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltă-

rii strategice a comunităţii, analiza sectorială a dome-

niilor strategice principale şi articularea documentului 

strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi 

a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică tre-

buie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei 

publice, a unui management strategic integrat, per-

formant la toate nivelurile, capabil să identifice şi să 

fructifice oportunităţile apărute pentru beneficiul co-

munităţii.

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, 

naţional şi european arată, fără dubiu, că supravieţu-

irea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale 

celor mici şi medii cum este şi cazul oraşului Vişeu de 

Sus, depinde aproape exclusiv şi în egală măsură de 

capacitatea Primăriei şi a Consiliului Local:

 ▷  de a înţelege contextele economic, legislativ şi 

cel privind fenomenul de globalizare;

 ▷ de a identifica obiectivele şi priorităţile de ac-

ţiune şi dezvoltare;

 ▷  de a implementa proiecte concrete şi de a an-

gaja reformele necesare;

 ▷ de a atrage şi a motiva societatea civilă;

Fiind un concept care trebuie să se regăsească în toa-

te acţiunile de dezvoltare ale unei comunităţi, nu doar 

în relaţia dezvoltare - mediu, planificarea strategică a 

generat o serie de noi considerente ale managemen-

tul strategic: modelul şi principiile managementul 

urban, aflate în strânsă legătură cu principiile direc-

toare ale Uniunii Europene pentru realizarea coeziu-

nii teritoriale şi principiile şi metodologia planificării 

spaţiale, respectiv a documentaţiei de amenajare a 

teritoriului şi urbanism.

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi 

programele operaţionale funcţionează cel mai bine 

atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când 

există o coordonare la nivel strategic. Astfel că, orice 

comunitate modernă trebuie să asimileze şi să pro-

moveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dez-

voltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce 

la o activitate administrativă descentralizată şi inefi-

cientă, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se 

pot consuma iraţional resurse preţioase. 

Considerente metodologice
Principiile ce stau la baza procesului de planificare 

strategică sunt asigurarea validităţii ştiinţifice, im-

plicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, 

coerenţa şi continuitatea demersului. Acestea sunt 

totodată elementele esenţiale ale operaţionalizării 

Fondurilor Structurale, fiind incluse în pregătirea pla-

nurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează 

pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Mem-

bre UE printr-o serie de etape succesive, în urma că-



Strategia de Dezvoltare a ORAŞULUI VIŞEU DE SUS jud.Maramureş

8 | 150

oraşului pentru elaborarea unui demers strategic. În 

cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate di-

mensiunile şi caracteristicile factorilor cu care comu-

nitatea se află în relaţii de interdependenţă, au fost 

efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat do-

cumente strategice sectoriale, iar rezultatele obţinute 

au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi 

analize efectuate în teren.

Instrumentele de cercetare folosite în procesul meto-

dologic au fost: 

a.  Interviuri, desfăşurate în teren, care au vizat 

în principal lideri ai comunităţi, susceptibili de 

a influenţa în sens pozitiv bunul mers al aces-

teia, respectiv şefii direcţiilor aparatului admi-

nistrativ, precum şi lideri informali ai comuni-

tăţii, cunoscuţi pentru implicarea, motivarea şi 

gradul de multiplicare al ideilor în comunitate; 

b.  Date şi documente relevante (detaliate sub 

titlul „surse documentare”).

De asemenea, după identificarea steakholderilor 

(factorilor interesaţi) şi a partenerilor din cadrul co-

munităţii, pe parcursul procesului de elaborare a stra-

tegiei de dezvoltare, s-au organizat o serie de întâlniri 

cu aceştia, având ca scop sprijinirea procesului de 

planificare, validarea şi acceptarea rezultatelor aces-

tuia şi multiplicarea lor în comunitate.

 ▷ de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile pu-

blice;

 ▷ de a crea un cadru instituţional şi un mediu de 

afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi in-

ves-titorii privaţi, 

 ▷ de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele lo-

cale şi zonale; 

 ▷ de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i 

spori calităţii ambientale; şi 

 ▷ de a se integra în structuri asociative interco-

munitare (între consilii locale limitrofe).

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi, respectiv, 

de a aplica o strategie de dezvoltare oraşului Vişeu de 

Sus revine Consiliului Local, respectiv Primarului, ca 

instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile lor 

legale.

Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea 

nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea 

de decizie a Consiliului Local, cât şi responsabilităţile 

sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi 

sociale în care este chemat să joace un rol esenţial, 

în strâns parteneriat cu societatea civilă şi cu mediul 

antreprenorial.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 
durabilă a oraşului Vişeu de Sus a fost iniţiat ca răs-

puns la interesul exprimat de către Consiliului Local al 
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CAPITOLUL I. 
AUDIT TERITORIAL
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1.1. Poziţia şi importanţa 
regională 

Vișeu de Sus este situat în partea de Nord - Vest a 

Depresiunii Transilvaniei, în judeţul Maramureş, la o 

distanţă de 125 km faţă de Baia Mare, reşedinţa de 

judeţ. Judeţul Maramureş, și implicit oraşul Vișeu de 

Sus, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord - 

Vest alături de judeţele: Satu Mare, Sălaj, Bistriţa -Nă-

săud, Bihor şi Cluj.

Orașul Vișeu de Sus este aşezat din punct de vede-

re etno-cultural la confluența dintre Valea Vișeului și 

Valea Vaserului facând parte, conform împărţirii te-

ritoriului pe „ţări” specifică zonei Maramureşului, din 

Ţara Maramureşului, cunoscută şi ca „Maramureşul 

Istoric”. 

Ţara Maramureşului este împărțită pe văi: Valea Ma-

rei, Valea Izei, Valea Cosăului, Valea Vişeului, Valea 

Cosăului și Valea Tisei, adoptând un model de orga-

nizare teritorială adaptat de la vechea formă de admi-

nistrare – a cnezatelor și voievodatelor. Astfel, satele 

sunt grupate în bazine hidrografice care reprezintă 

originea istorică a așezărilor, fiind denumite după for-

mele inițiale „Cnezatul văii ...”. 

Orașul Vișeu de Sus se remarcă ca una dintre cele 4 

zone de influență a Țării Maramureșului, alături de zo-

nele de influenţă Sighetu Marmaţiei, Borşa şi Drago-

mireşti – Săliştea de Sus. Cele patru zone se caracte-

rizează pe scurt astfel:

1. PREZENTARE GENERALĂ

Localizarea oraşului Vișeu de Sus

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureş, reactualizat 2008
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 ▷ Zona de influenţă a oraşului Vişeu de Sus, si-

tuată în partea centrală a teritoriului, are o for-

mă de „L” şi cuprinde inclusiv zona Săcel (PATJ 

Maramureş 2008);

 ▷ Zona de influenţă a municipiului Sighetu 
Marmaţiei, situată în Nordul teritoriului, care 

este cea mai extinsă din spaţiul Ţării Maramu-

reşului, şi în care influenţa polarizatoare cea 

mai puternică a centrului urban se exercită pe 

o rază de aproximativ 20 de km;

 ▷ Zona de influenţă a oraşului Borşa, situată 

în Estul teritoriului, care are o poziţie relativ 

nefavorabilă în raport cu căile de comunica-

ţii, cuprinde un număr mic de localităţi (oraşul 

Borşa şi localităţile periurbane şi comuna Moi-

sei), dar un spaţiu forestier de mari dimensiuni 

în Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului, ceea 

ce însemnă un potenţial turistic semnificativ 

mai ales pentru perioada de iarnă;

 ▷ Zona de influenţă Dragomireşti – Săliştea 
de Sus, care constituie o fâşie distinctă între 

zona Sighetului şi zona Vişeului de Sus, având 

orientarea generală Nord – Sud.

Prima mențiune documentară a localității apare în 

lucrarea „Diplome maramureșene din sec. XIV-XV”, de 

Ioan Mihaly de Apsa, 1900,  sub forma „ambele Visae” 

(Vișeu de Jos și Vișeu de Mijloc), dăruite de regele Lu-

dovic voievodului Balk de Maramureș. Denumirea co-

mună a celor 2 localități se datorează faptului că sunt 

întemeiate de către aceleași familii.

Denumirea Vișeu de Sus apare prima dată în anul 1385 

într-o diplomă menționată de Mihaly de Apsa, iar  con-

form „Istoriei Maramureșului” de Alexandru Filipașcu, 

Vișeul de Sus a fost numit și „Între Râuri” (1594), și a fost 

proprietatea descendenților lui Ștefan Vodă.

Evoluția ulterioară a așezării are loc după anul 1770, 

odată cu înființarea centrelor forestiere unde sunt 

aduși, din ordinul împăratului Iosif al II-lea, coloniști 

țipțeri, din Zips, pentru a lucra ca muncitori. 

Primele construcții importante se realizează în 1780: 

moara din partea de est a orașului și digul de la Ma-

cârlău. Prima școala elementară a Visteriei din Vișeu 

de Sus se înființează în anul 1788, urmând ca în 1790 

să se realizeze stăvilarul de la Făina, și parohia Roma-

no-Catolică Vișeu. În 1789 are loc inaugurarea primei 

școli generale, iar în 1809 se construiește prima fabri-

că de cherestea. Între anii 1809 - 1810 se populează și 

se formează cartierul Țipterai.  

Ocupațiile specifice în localitate, precum creșterea 

vitelor și păcurăritul, au rămas și astăzi importante 

ramuri ale activității țăranilor, în vreme ce muncitorii 

sunt specializați în prelucrarea lemnului.

Evoluția pe care orașul a avut-o după anul 1990, s-a 

încadrat în trendul național din această perioadă, 

fiind marcată de sistarea activităţilor miniere și re-

organizarea industriei de prelucrare a lemnului prin 

scăderea numărului de angajați și sistarea prelucră-

rii superioare a lemnului în cadrul fostului combinat, 

desfiinţarea sectorului zootehnic şi de procesare 

(îngrăşătoria bovine, abatorul, fabrica de brânzeturi 

fermentate), stagnarea producţiei la fabrica de me-

dicamente, creşterea numărului de şomeri, depreci-

erea aspectului cartierelor de locuințe prin ocuparea 

spaţiilor verzi cu depozite de lemn, degradarea tem-

porară a factorilor de mediu prin depozitarea necon-

trolată a rumeguşului pe malurile Râului Vişeu deter-

minând declinul vieții acvatice, producerea de viituri 

în zone construite de pe Valea Vaserului, datorate plo-

ilor abundente, creșterea numărul de autovehicule, și 
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a punctelor de aprovizionare și desfacere precum și 

aglomerarea centrului oraşului. 

Aspectele pozitive care au marcat această perioa-

dă au fost realizarea primilor pași către promovarea 

localității ca zonă de recreere şi viitoare staţiune tu-

ristică  (inclusiv demersuri pentru înfiinţarea Satului 

de vacanţă de la Poiana Novăţ), reabilitarea căii fera-

te forestiere, importantă pentru continuarea activită-

ţii silvice, dar și dezvoltarea turistică în jurul acestei 

atracții, și nominalizarea Parcului Natural Munţii  Ma-

ramureşului – din care oraşul Vişeu face parte în în-

tregime, inclusiv definitivarea în mare parte a planului 

de management și declararea unei însemnate părţi a 

UAT Vişeu sit Natura 2000.

1.2. Factori culturali

Aflat în inima Maramureșului istoric, oraşul Vișeu de 

Sus este o localitate reprezentativă pentru acesta, 

atât prin perspectivă istorică, cât și prin bogăția de 

tradiții și patrimoniul cultural. 

Parte a unei zone etnografice care păstrează mai 

multe legende, credințe și tradiții decât întreaga 

zonă a Maramureșului, Vișeu de Sus este un expo-

nent semnificativ pentru vatra maramureșeană, cele 

două elemente cheie: „apa” și „lemnul”, fiind definito-

rii atât pentru aspectul general al urbei, cât și pentru 

meșteșugurile tradiționale. Bogăția pădurii din munții 

care străjuiesc orașul își pune amprenta asupra vieții 

locale, fiind parte integrantă din cultura și civilizația 

comunității, prelucrarea lemnului fiind o știință pro-

fundă care a marcat arhitectura locală.

Localizarea în centura de munți, relativ izolată de 

restul țării,  prin condițiile de relief tipic montan, 

zona a păstrat unele aspecte tradiționale ale vieții 

maramureșene, influențele dezvoltării moderne 

resimțindu-se mai târziu decât în alte zone.  

Rezistența locală la schimbare a fost reflectată și de 

lipsa de atracție a țăranilor pentru urbanul mineresc 

și industrial adus de către austrieci, și desconsidera-

rea muncii din „băi”, „cei care nu văd soarele” fiind 

ironizați și încadrați într-o categorie inferioară,  fiind 

caracteristică altor grupări etnice, precum austrieci, 

slovaci, maghiari.

Localitatea Vișeu de Sus a avut o evoluție relativ di-

ferită de restul Maramureșului, având, după sosirea 

minerilor saxoni, și apoi, a coloniștilor din Zips din 

perioada anilor 1770, o explozie economică ieșită 

din comun. Acestă dezvoltare înfloritoare a atras alți 

coloniști, din Salzburg, Tirol, Salzkommengut și Gu-

runden, care a dus la consolidarea unei comunități 

multietnice, regăsindu-se, la un moment dat, 18 et-

nii în oraș, o bază solidă pentru țeserea unor povești 

care țin acum de mitologia locului. 

Una dintre acestea face referire chiar la întemeierea 

localității, existând un paralelism între aceasta și le-

genda „Miorița” sau balada „Meșterul Manole”. Astfel, 

aflându-se în pădure, un tăietor de lemne demon-

strează copiilor din jur dornici de a învăța meserie, 

cum se doboară un brad. În cădere, una dintre crengi-

le copacului loveşte unul dintre copii și îl ucide. Buti-

narul, copleșit de tristețe, ridică din trunchiul de lemn 

o troiță. Aceasta a constituit punctul de plecare în ju-

rul căruia s-a ridicat orașul. 

Influența comunității evreiești s-a făcut simțită prin 

deschiderea legăturilor comerciale cu întreaga Euro-

pă, și dezvoltarea activităților comerciale cu aceasta, 

transformând orașul într-o urbe cosmopolită, unde 

se regăseau magazine de artă și bodegi, cu străduțe 

care îndemnau la plimbare. 
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Multe dintre tradițiile și obiceiurile locului sunt încă 

legate de țipțerii prezenți în zonă. Pentru aceștia, 

Crăciunul este încă cea mai importantă sărbătoare 

a anului, motiv pentru care casele se împodobesc cu 

ramuri de brad, iar întreaga comunitate se adună în 

ziua de Ajun pentru slujba de Crăciun, care începe la 

miezul nopții. După terminarea acesteia, începe co-

lindatul, obicei la care participă întreaga familie, și se 

cântă colinde care conțin încă cuvinte țipțerești. 

Un alt motiv de bucurie pentru comunitate este „Săr-

bătoarea țipțerilor sus pe Valea Vaserului”, reluată în 

2002, pentru a continua o tradiție veche, din secolul 

al XIX –lea, când se organizau concursuri de forță și 

măiestrie în care participau butinarii și plutașii. Săr-

bătoarea zilelor noastre se structurează pe compo-

nentele etnice și culturale, vizând parada portului po-

pular, dar și un festival al jocului. 

Gospodăria ţărănească

În sine, gospodăria țărănească nu reprezintă doar un 

spațiu de locuit, ci are valențe care definesc identita-

tea locală, având un rol major în viața țăranului, fiind 

strâns legată de ocupația locuitorilor. 

Gospodăria maramureșeană era construită din bârne 

de lemn masive, inițial rotunde, prinse prin „chetori”, 

un element tipic zonei carpatice. Localnicii înstăriți și 

bisericile prezentau decoruri realizate manual, toate 

locuințele având pereții exteriori realizați din lemn 

netencuit, și acoperiș de șindrilă de brad. Puține gos-

podării mai prezintă acum aceste elemente clasice, 

care au fost pe parcurs înlocuite prin tehnici și mate-

riale noi, însă păstrând farmecul redat de autenticita-

tea arhitectonică maramureșeană. 

În ceea ce privește obiectele de interior, în Vișeu de 

Sus încă se mai păstrează lada lungă cu haine pentru 

sărbătoare și zestrea. 

Meşteşuguri tradiţionale

Chiar și în zilele noastre, în Vișeu de Sus se mai păs-

trează războiul de țesut în cadrul gospodăriilor, cu 

ajutorul căruia se realizează diferite obiecte decorati-

ve precum cergi, ştergare, feţe de masă, feţe de pernă 

înflorate și trăistuţe.  

Exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului, dez-

voltată intens în urma sosirii coloniștilor germani, a 

devenit o activitate înfloritoare în zonă. 

Plutăritul, un vechi meșteșug care nu mai este pre-

zent în zilele noastre, a fost practic născut în această 

zonă. Stăvilarele care au fost construite la Macârlău 

și Făina erau puncte de plecare a plutașilor țipțeri pe 

Vaser și Tisa înspre Dunăre. Lemnul era adunat în stă-

vilarele cu apă, unde se formau plute, care erau con-

duse la vale pe jgheaburi.  Se transportau cantități 

mari de lemne, echivalând cu 100 de vagoane de mar-

fă pe calea ferată, banii aferenți acestor tranzacții re-

găsindu-se în Banca Regală din Vișeu, chiar înaintea 

reîntoarcerii țipțerilor din călătorie.

Butinarii erau lucrători forestieri, care lucrau la pă-

dure în cursul săptămânii, în cabane numite „finlan-

deze”, cu focul în mijlocul încăperilor și  paturile dis-

puse radial, pentru a se încălzi și a-și usca hainele, 

având și o „căimăniţă”, femeie care se ocupa cu pre-

pararea hranei pentru muncitori. Aceștia coborau la 

oraș doar sâmbăta. 
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2.1. Localizare geografică

Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului 

Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la 

confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. 

Orașul se află la o distanță de 61 de km de Sighetul 

Marmației, pol urban regional de gradul II al județului, 

și la 125 km de Baia Mare, reședința de județ. Din 

punct de vedere al coordonatelor geografice, oraşul 

Vișeu de Sus se găseşte pe coordonatele 47°42’58.8” 

latitudine Nordică şi 24°26’14.5” longitudine Estică.

Teritoriul administrativ al oraşului Vișeu de Sus se în-

vecinează cu:

 ▷ Comuna Poienile de Sub Munte la Nord;

 ▷ Graniţa cu Ucraina la Est şi Nord-Est;

 ▷ Orașul Borșa la Sud- Est;

 ▷ Comunele Moisei și Săcel la Sud;

 ▷ Orașul Săliștea de Sus la Sud-Vest;

 ▷ Comuna Vișeu de Jos la Vest.

2.2. Caracterizare 
administrativ - teritorială

Suprafaţa totală a oraşului Vișeu de Sus este de 44.306 

ha, reprezentând 7,0 % din suprafaţa totală a judeţu-

lui Maramureş, ceea ce situează oraşul pe primul loc 

în judeţ după suprafaţa ocupată. Puţin peste 16% din 

această suprafaţă, respectiv 7.146 ha, este ocupată de 

terenuri agricole (locul 8 în judeţ), în timp ce 37.160 de ha 

de terenuri neagricole (aproape 84% - locul 1 în județ).

În ceea ce privește terenurile neagricole, care se în-

tind pe 37.160 ha şi ocupă aproape 84% din suprafaţa 

oraşului, acestea sunt reprezentate mai ales de pă-

duri şi vegetaţie forestieră (36.166 hectare, reprezen-

tând 81,63% din suprafaţa oraşului), ceea ce situează 

Vișeu de Sus pe primul loc în judeţul Maramureş. Su-

prafeţele ocupate de ape şi bălţi (268 hectare), con-

strucţii (444 hectare), căi de comunicaţii (19 hectare) 

şi terenuri degradate şi neproductive (179 hectare), 

pe de altă parte, sunt relativ reduse şi ocupă fiecare 

sub 1% din suprafaţa oraşului. 

2. CARACTERIZARE TERITORIALĂ

Suprafaţa oraşului Vișeu de Sus pe tipuri de terenuri, 2012

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule proprii
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Terenurile agricole, pe de altă parte, sunt repre-

zentante mai ales de pășuni, care se întind pe 3.219 

hectare, situând oraşul pe locul 6 în judeţ, urmate de 

fânețe (3.057 hectare - locul 9 în judeţ) şi terenuri ara-

bile (864 hectare - locul 43 în judeţ). Suprafaţa livezilor 

este relativ redusă, acestea ocupând 6 hectare, deci 

sub 0,1% din suprafaţa oraşului (locul 52 în judeţ). 

Aşadar, această structură a terenurilor reliefează po-

sibilitatea dezvoltării unor avantaje competitive im-

portante ale orașului Vișeu de Sus în ceea ce priveşte 

exploatarea şi prelucrarea lemnului, dar şi creşterea 

animalelor, punând astfel în valoare înzestrarea natu-

rală a oraşului.

În ceea ce priveşte organizarea administrativă a ora-

şului Vişeu de Sus, acesta este format dintr-o singură 

localitate, respectiv localitatea omonimă, fără a avea 

sate aparţinătoare. Aceasta este localizată în partea 

de vest a teritoriului, întreaga populaţie a unităţii ad-

ministrativ teritoriale fiind concentrată în această 

zonă, în timp ce partea centrala şi de est a UAT este 

zonă montană ocupată mai ales de păduri şi vegeta-

ţie forestieră. 

Modul de folosinţă a terenurilor în oraşul Vișeu de Sus, 2012

Tip suprafaţă de 

teren

Suprafaţă (ha) Procent din supra-

faţa orașului

Locul în judeţ Procent din suprafaţa 

judetului pe tipuri de 

teren

Terenuri agricole 7.146 16,13% 8 2,3%

Pășuni 3.219 7,27% 6 3,3%

Fâneţe 3.057 6,90% 9 2,5%

Terenuri arabile 864 1,95% 43 1,1%

Livezi 6 0,01% 52 0,1%

Terenuri neagricole 37.160 83,87% 1 11,4%

Păduri 36.166 81,63% 1 12,5%

Ape, bălţi 268 0,60% 4 5,0%

Construcţii 444 1,00% 5 3,5%

Căi de comunicaţii şi 

căi ferate
103 0,23% 19 1,6%

 Terenuri degradate şi 

neproductive
179 0,40% 18 1,7%

Total 44.306 100.00% 1 45,0%

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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2.3. Patrimoniul natural
2.3.1. Relieful

Orașul Vișeu de Sus este situat într-o depresiune in-

tramontană, la poalele munților Maramureșului, 

având un relief predominant muntos, cu o altitudine 

cuprinsă între 450 m în vatra orașului și până la 1.950 

m în Vârful Toroiaga. Astfel, pe teritoriul unităţii ad-

ministrativ-teritoriale se găsesc mai multe trepte de 

relief, de la dealuri joase la treapta munților înalți.  

Treapta dealurilor joase, cu altitudini între 350 și 550 

m, face legătura între munţi şi depresiuni sau culoare 

de văi (Vișeu, Vaser) prin intermediul unor culmi lun-

gi, de treaptă piemontană, cu pante line propice pen-

tru fânațe. Trecerea către zona montană se face prin 

treapta dealurilor înalte, cu altitudini între 550 și 700 

de m, străjuite de coline mai înalte, care au o struc-

tură a formațiunilor rezistentă la eroziune. Treapta 
munceilor (a munţilor scunzi), este situată între 800 

m şi 1000 m, fiind prezente formațiuni fragmentate 

și abundent împădurite, fiind treapta care leagă zo-

nele piemontane de cele ale unităților montane pro-

priu-zise. Masivele cu altitudini între 1000 și 1400 m 

se clasifică în treapta montană propriu zisă, cu pan-

te accentuate, în care pădurile sunt dese, exceptând 

platourile ocupate de pajiști. La peste 1400 de m, în 

Munții Maramureșului  (Pietrosu Bardăului, Toroiaga) 

se distinge treapta munţilor înalţi, cu pante abrupte 

și suprafețe de nivelare policiclică, cu modelare spe-

cifică glaciară.

Două unități de relief predomină în UAT Vișeu 

de Sus: Depresiunea Maramureșului și Munții 
Maramureșului, conturând și cele două trepte de re-

lief predominante ale zonei.  

Depresiunea Maramureșului are un relief vari-

at și o origine complexă, și este compusă din dea-

luri și piemonturi străbatute de culoarele Izei și ale 

Vișeului. Parte integrantă din aceasta sunt Dealurile 

Maramureșului și Culoarul Vișeului. 

Dealurile Maramureșului au diferite înălțimi, iar în UAT 

Vișeul de Sus sunt reprezentate de Culmea Bocicoe-

lului, cu înălțimi maxime în Dealul Frasinului 874 m și 

Vârful lui Dan 1038 m.

Culoarul Vișeului este situat la marginea Depresiunii 

Maramureșului și este caracterizată de lărgiri locale la 

confluența Vișeului cu afluenți mai importanți. Lungi-

mea culoarului în Vișeu de Sus este de 9 km.

Munții Maramureșului au o prezență teritorială ma-

joritară în Vișeu de Sus, ocupând 42.020 ha, adică 

aproximativ 95% din suprafață. Aceștia sunt formați 

dintr-o culme principală cu o orientare generală VNV- 

ESE, din care se ramifică spre nord până pe teritoriul 

Ucrainei, fiind delimitați la sud de Valea Vișeului. Alti-

tudinea maximă este de peste 1.500 m, formațiunile 

existente în cadrul unității teritoriale Vișeu de Sus fi-

ind Pietrosul Bardăului și Toroiaga, ambele având 30 

km lungime. 

Depresiunea îngustă pe care se află orașul este astfel 

o zonă de trecere de la munții vulcanici și sedimentari 

ai Țibleșului la munții de încrețire ai Maramureșului și 

Rodnei, constituiți din șisturi cristaline. Izvoarele mi-

nerale bogate din oraș reflectă activitatea vulcanică 

din trecut din zonă, iar zăcămintele polimetalice de 

pe Valea Vaserului atestă erupțiile vulcanice care au 

avut loc aici. 

Astfel, orașul are o locație prolifică, între văile a două 

râuri, fiind înconjurat de munți cu păduri bogate, de 

o frumusețe rară, reprezentând perfect cele două 
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Localizarea oraşului Vişeu de Sus în teritoriu

Relieful Oraşului Vișeu de Sus

Expoziţia versanţilor în oraşul Vișeu de Sus

Sursa: PATJ Maramureş

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Maramureş – reactualizare 2008

Sursa: PATJ Maramureş
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elemente care definesc atât de bine Maramureșul: 

„lemn” și „apă”. Valea Vaserului, care străbate acest 

teritoriu traversând munții Maramureșului, în inima 

unuia dintre cele mai sălbatice și spectaculoase pe-

isaje din România, formează un canion lung de 60 km 

în care alternează stâncile prăpăstioase cu pădurile 

prolifice și izvoarele minerale.  

2.3.2. Reţeaua hidrografică

Situat într-o zonă de relief predominant muntos, cu 

un climat cu precipitații abundente, orașul Vișeu de 

Sus are o rețea hidrografică bogată. 

Apele subterane sunt reprezentate de apele freatice 

slab dezvoltate din luncile și terasele din bazinul de-

presionar Maramureș, și de abundența hidrografică 

asociată bazinului Munţilor Maramureşului, unde se 

valorifică inclusiv apele minerale. 

În ceea ce privește apele de suprafață, teritoriul 

orașului este drenat de râul Vișeu, din cadrul Bazinu-

lui Tisei. Râul Vișeu izvorâște din zona Pasului Prislop 

și are o lungime de 80 km, mare parte aflându-se în 

zona de munte. Râul delimitează  Munţii Maramure-

şului de Munţii Rodnei și se varsă în Tisa. 

În zona montană, râul colectează apele glaciare de 

pe culmi, iar în zona depresionară afluenții cu debi-

te mai reduse cantitativ. Pe teritoriul administrativ al 

Vișeului de Sus, are o lățime de 45 m, și traversează 

zona pe direcția SE - NV, formând meandre și având 

zone de material aluvionar transportat în dreptul 

localității Vișeu de Mijloc. Printre cei mai importanți 

afluenți regăsim, de stânga vâile Zimbrului (1,6 km), 

Broaştei (1,3 km), Schiopului (2,9 km), Uşor (3,3 km), 

Botoaia (5,8 km), iar de dreapta văile Vaser (42,5 km);  

Lespezilor (2 km), Cucul (2,3 km), Poieniţei (2 km), 

Osoiului, Vinului (3,5 km) şi Sângerel (2 km). 

Râul Vaser este pricipalul afluent, având un debit de 

circa 9 mc/sec, contribuind la aproape 30% din debi-

tul Vișeului, și având o suprafață de 42.200 ha. Valea 

Vaserului delimitează culmile Pietrosul Maramureşu-

lui şi Toroiaga.

În timp, în zonă, s-au dezvoltat așezări de-a lungul 

mai multor cursuri de apă precum Vișeu, Vaser, Valea 

Vinului, Valea Peștilor, Valea Scradei, Zimbrului, Ușor 

și Botoaia.

2.3.3. Resursele solului şi 
ale subsolului

Caracteristicile pedologice sunt corelate cu formele 

de relief existente în arealul orașului Vișeu de Sus. 

Astfel, zonele pedo-geografice sunt: Culoarul Vişeu 
şi Culmea Bocicoelului, în care predomină cambiso-

lurile şi argiluvisolurile din zone depresionare intra-

montane și Munţii Maramureşului, în care regăsim 

cambisoluri, spodosoluri şi umbrisoluri etajate pe 

verticală.

În zona Culoarului Vișeului apar soluri neevoluate 

sau trunchiate, aluviale și protosoluri aluviale. Cam-

bisolurile și solurile brune mezobazice și luvice sunt 

caracteristice dealurilor Maramureșului - Culmea Bo-

cicoelului, în zonele Dealului Ursoii și Frasinului, Arşiţa 

și zona Văii Botoaia. 

În zona Munților Maramureșului, predomină cambi-

solurile: soluri brune acide în Pietrosu Bardăului, so-

luri brune acide și brune feriiluviale în regiunea Toro-

iaga – la est de Novăţ și soluri brune eu-mezobazice, 
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brune acide şi brune luvice la sud de Vaser, la est de 

Culoarul Vişeu.

Spodosolurile se regăsesc mai mult în regiunea estică 

a UAT Vişeu de Sus (soluri brune feriiluviale şi podzo-

luri) precum și în părți ale zonei Toroiaga (podzoluri şi 

soluri brune acide).

În general, solul din UAT Vișeu de Sus este acoperit cu 

vegetație forestieră sau este valorificat sub formă de 

pășuni și fânețe.

Resursele subsolului sunt reprezentate de izvoa-
rele minerale cu proprietăți curative din centrul 

orașului, Valea Vinului, Valea Râului și Valea Vaserului. 

Unul dintre aceste izvoare este cel de apă acidulată 
și puternic feroasă de la Șuligu, un izvor străvechi 

denumit Izvorul Elisabeta, care, alături de izvorul 

„Deak Ferencz” au adus localității Șuligu renumele de 

stațiune cu potențial ridicat, datorat nu doar izvoare-

lor care au presupuse efecte benefice în boli hepatice 

și anemii, ci și datorită aerului și băilor din zonă. 

Alte izvoare de pe Valea Vinului („La căldare”, „La Ştiu-

bei”, „Izvorul lui Victor”) sunt recomandate în boli gas-

trice și ale rinichilor. 

Reamenajarea acestor izvoare și integrarea lor în cir-

cuitul turistic ar putea spori valoarea turistică a zonei. 

Fiind o zonă muntoasă, Valea Vișeului este exploatată 

și pentru pietriș și nisip pentru construcții. 

Activitatea vulcanică din zona munților 

Maramureșului, a determinat acumularea de 

substanțe minerale utile. Astfel, explorările realizate 

de către instituția fostului IPEG (Întreprindere de Pro-

specţiuni şi Explorări Geologice) au identificat și re-
zerve de minereuri, însă acestea nu sunt momentan 

exploatate, activitatea fiind considerată nerentabilă. 

În masivul Toroioaga, ca și în Munții Gutâi și Țibleș, 

apar zăcăminte hidrotermale cu valoare economică, 

dar și științifică prin prisma descoperirii iniţiale în 

această zonă a anumitor minerale.

Tipurile de soluri pe teritoriul Oraşului Vișeu de Sus

Sursa: PATJ Maramureş, actualizat 2008
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2.3.4. Clima

Regimul climatic al zonei localității Vișeu de Sus este 

temperat, cu influențe nord-vestice și montane, da-

torate centurii muntoase care înconjoară orașul. 

Diferențele de altitudine dintre vatra aşezării și cres-

tele munților influențează și regimul climatic. Astfel, 

în UAT Vișeu de Sus apare o varietate de topoclimate, 

relativ la forma de relief predominantă. 

Topoclimatul văilor cu aspect de culoar şi de de-
fileu, de-a lungul văilor principale: Vișeu și Vaser, 

se manifestă printr-un regim termic mai moderat, 

precipitații bogate, în care se resimte efectul de cana-

lizare a vântului. Umezeala tipică acestui topoclimat 

atrage cu sine riscul de creștere a debitelor pe văile 

respective.

Topoclimatul culmilor deluroase interfluviale ca-

racterizează zonele marginale ale orașului Vișeu de 

Sus, aceste spații fiind mai puţin afectate de inversiu-

nile de temperatură, dar prezintă o circulație intensă 

a aerului. 

Topoclimatul de versanţi muntoşi prezintă riscuri 

legate de cantitățile mari de precipitații și stratul gros 

de zăpadă din sezonul rece, identificat în masivele 

muntoase. 

Specific zonelor înalte are arealului, este topocli-
matul de culmi montane principale şi secundare, 
manifestat prin viteze mari ale vântului, temperaturi 

scăzute și precipitații bogate.

Astfel, în depresiuni, se resimte un climat de adăpost 

rece și umed, cu caracteristici montane, cu o medie 

anuală de 7,5 grade, înregistrând o medie de -5 grade 

C în luna ianuarie, și 18 grade C în luna iulie. Cea mai 

scăzută temperatură a fost înregistrată în anul 1954, 

de -31,6 grade C, iar cea mai ridicată, în anul 1943, 

de 39,2 grade C.  Astfel, iernile sunt lungi și reci, iar 

verile scurte și răcoroase. Valoarea medie anuală a 

precipitațiilor se situează în intervalul 800 – 1000 mm, 

având cca 75-120 de zile cu strat de zăpadă, și 130 de 

zile cu îngheț. Direcția dominantă a vântului este V – 

NV, cu viteza medie anuală de 3-4 m/sec.

În zona Munților Maramureșului, climatul este de 

tip temperat-continental moderat, cu caracteristici 

Tipurile de topoclimate pe teritoriul Oraşului Vișeu de Sus

Sursa: PATJ Maramureş, actualizat 2008
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ale climei alpine. Temperatura medie anuală se înca-

drează în intervalul 0-2 grade C, cu o medie de -8  / 

-4 grade în luna ianuarie și 8-12 grade C în iulie. Ca 

o caracteristică a zonei montane, apare înghețul tim-

puriu, în vreme ce desprimăvărarea are loc mai târziu 

(aprilie). Iernile sunt lungi și geroase, în vreme ce verile 

sunt scurte și răcoroase. Se înregistrează precipitații 

bogate: 1000 – 1400 mm anual, în timpul iernii zăpezi-

le fiind abundente. Vânturile canalizează mase de aer 

rece din zona nordică spre văile râurilor, și înregistre-

ză viteze mari de cca 50 m/sec în culmi. 

În spațiul geografic al UAT Vișeu de Sus, există și feno-
mene climatice de risc, care pot provoca atât pagu-

be materiale, cât și victime omenești. În sezonul cald, 

riscurile identificate sunt cele cauzate de cantitățile 

mari de precipitații care pot să cadă în zona depresiu-

nii Maramureșului, dar și în zona montană. În sezonul 

rece, se produce adesea fenomenul de inversiune a 

temperaturii, care favorizează înregistrarea unor mi-

nime termice scăzute, în vreme ce ninsorile abunden-

te îngreunează traficul rutier din zonele montane.
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2.3.5. Flora şi fauna

Situat în întregime în Parcul Natural Munții 
Maramureșului, suprapus aproape în totalitate si-

tului Natura 2000 - Munții Maramureșului, teritoriul 

administrativ al orașului Vișeu de Sus se bucură de 

regimul de arie protejată. Acest factor, alături de un 

complex de premise favorabile: localizarea în nor-

dul țării, altitudinea ridicată, relieful predominant 

montan, cu zone de deal pe spații reduse, precum 

și precipitațiile abundente, au dus la dezvoltarea 

unei flore și faune bogate și variată.

Elementele floristice dominante sunt cele eurasi-
atice, europene, circumpolare și alpine, dar și specii 
endemice, fiind prezente și specii rare pentru flora 
țării. Formele de viață cele mai răspândite sunt cele 
cu organe de reînnoire la suprafaţa solului (hemicrip-
tofitele) și speciile anuale care trec perioada iernii sub 
formă de seminţe (terofitele), fiind însă reprezenta-
te și geofitele (bulbi, tuberculi, rizomi) şi hidrofitele 
(plante iubitoare de apă). Plantele lemnoase ocupă 
primul loc după suprafața ocupată.

Relieful specific de deal și munte determină 
preponderența unei vegetații lemnoase, forestie-
re, 81 % din teritoriu fiind ocupat de păduri (36.166 
ha), plantele ierboase ocupând un plan secundar. 
Etajarea vegetației este specifică Carpaţilor Ori-
entali. Compoziția pădurilor s-a schimbat datorită 
defrișărilor, realizându-se tăieri rase, în urma căro-
ra s-au făcut semănături, preponderent de molid. 
Naționalizarea a adus cu sine introducerea altor 
rășinoase, iar părți din pădurile de fag au fost înlocu-
ite cu molid. Amenajările actuale impun completarea 
plantării cu brad, paltin, larice, scoruș și diminuarea 
molidului.  

Zonarea vegetației din UAT Vișeu de Sus se face pe 
etajele: etajul pădurilor de foioase, format din subeta-
jul pădurilor de fag şi de amestec cu fag, etajul boreal 
al pădurilor de molid, etajul subalpin al rariştilor de 
arbori şi al tufărişurilor și etajul alpin al micilor pâlcuri 
al pajiştilor alpine.

Speciile cele mai importante, aparținând etajului al-
pin (Toroiaga, Pietrosul Bardăului) sunt părul porcului 
(Juncus trifidus), păiuş (Festuca supina), Gnaphalium 
supinum. Tufărișul de jneapăn (Pinus mugo) și ani-
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nul de munte (Alnus viridis), sunt încadrate în etajul 
subalpin, în zona Muntelui Jupania; ienupărul  pitic 
(Juniperus sibirica), şi bujorul de munte (Rhododen-
dron myrtifollium) își fac apariția în Muntele Toroiaga. 
Mușchiul comun (Polytrichum sp.), feriga (Polysti-
chum sp.) și clopoţeii (Campanula abietina) sunt de 
asemenea reprezentative pentru această zonă. Etajul 
boreal, din care fac parte versanţii Văii Vaserului, atra-
ge instalarea molidului (Picea abies) şi bradului (Abies 
alba), și mai rar a fagului (Fagus sylvatica), paltinului 
(Acer pseudoplatanus), stratul inferior fiind ocupat de 
arbuști de tipul bozului (Sambucus racemosa) și ani-
nului alb (Alnus viridis). 

La altitudini mari, în partea centrală a munților 
Maramureșului, se găsesc păduri de molid și brad, 
în care mai apar pe alocuri și paltinul, ulmul (Ulmus 
glabra), mesteacănul (Betula pendula), și un strat de 
arbuști cu măceși (Rosa pendulina), caprifoi (Lonicera 
xylosteum) și unele  ierburi ca vinariţa (Galium odora-
tum) și breabănul (Dentaris glandulosa).

Suprafața mare ocupată de păduri și existența unor 
zone în care intervenția omului are un impact foarte 

scăzut, a determinat dezvoltarea unei faune bogate, 
cu o mare diversitate, distingându-se specii precum: 
capra neagră, marmota de munte, acvila de stâncă, 
tisa alpină, rața sulițar, ursul brun, lupul, mistrețul, 
cerbul carpatin, vulpea, precum și o faună acvatică 
reprezentată de păstrăv, lostriță, știucă.

Habitatele acvatice, cândva de o varietate ridicată a 
speciilor, sunt astăzi ocrotite, câteva specii precum 
chişcarul, lostriţa, lipanul, cleanul dungat, mreana 
vânătă având un regim special de ocrotire, datorat re-
ducerii semnificative a numărului de exemplare. 

Fauna ecosistemului este diverisificată, fiind prezen-
te, de la specii stenobionte, cu o cerință strictă pentru 
habitat, precum cocoșul de mesteacăn, cocoșul de 
munte, ciocănitoarea, la specii prezente în toate tipu-
rile de pădure: cinteza, porumbelul gulerat, vulpea. 
Mamiferele mari sunt de asemenea bine reprezenta-
te, ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx) și lupul (Canis 
lupus) fiind specii ocrotite. 
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2.3.6. Zone naturale 
valoroase

Valoarea zonei din care face parte Vișeu de Sus este 

consacrată la nivel național, atât prin zestrea natura-

lă, bogată în fenomene naturale unice, diversitatea 

speciilor și importanța științifică, cât și prin patrimo-

niul cultural. 

Inclus în Parcul Natural Munții Maramureșului, 
și cu zone importante - partea centrală și estică a 

UAT Vișeu de Sus - încadrate în  situl Natura 2000, 
orașul își consolidează poziția de areal natural de 

importanță ridicată, extrem de atractiv din punct de 

vedere turistic.

Atracția centrală – Valea Vaserului – devenită o zonă 

de interes național și internațional datorită excursiilor 

cu Mocănița, are o lungime totală de 50 km, în care 

vechea cale ferată străbate o zonă împădurită alter-

nând cu stâncării, peisajul fiind astfel cu adevărat 

deosebit.

Izvoarele minerale de pe Valea Vinului, „La călda-

re”, „La Ştiubei”, „Izvorul lui Victor”, parte a unei foste 

stațiuni balneoclimaterice, au un potențial imens de 

valorificare, prin calitatea apelor și proprietăților bi-

nefăcătoare, dar și pentru rara frumusețe a cadrului 

natural și liniștea locului.  

2.4. Calitatea mediului 
înconjurător şi gestiunea 
deşeurilor 
2.4.1. Poluarea aerului

Situarea orașul Vișeu de Sus departe de marii poluatori 
industriali, într-o zonă cu curenți de aer intens, provenit 
din zona montană, bogată în păduri, alcătuiește pre-
misele unei așezări urbane cu aer curat.  

Poluarea aerului din oraș este datorată în primul rând 
traficului rutier intens din oraș și a antrenării prafului 
odată cu acesta, datorită căilor rutiere accidentate 
sau nemodernizate.

De asemenea, fiind o zonă puternic reprezentată 
de prelucrarea lemnului, aerul poluat se datorează 
exfiltrațiilor de la instalațiile de captare a rumegușului. 

Emanațiile din zonele platformei de deșeuri menajere 

sunt o altă sursă de poluare a aerului.

2.4.2. Poluarea solului

Sursele de poluare a solului includ scurgerile de gunoi 

menajer din adăposturile de animale precum și de-

versările directe în șanțul drumurilor a reziduurilor de 

la gospodării. De asemenea, salubrizarea incorectă a 

drumurilor cu trafic greu participă la poluarea solului 

aferent acestora. O altă sursă de poluare este repre-

zentată de haldele de steril și gurile de mină, avînd în 

vedere că nu au fost demarate lucrări de închidere a 

acestor zone.
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 2.4.3. Poluarea apei

Calitatea apelor este influențată la rândul ei de dever-

sările intenționate a reziduurilor din gospodării pe ma-

lurile râurilor. Dintre afluenții Vaserului, Pârâul Roșu și 

Râul Novăț sunt poluați cu extrafiltrații din iazul Novăț, 

situație care va persista până la realizarea lucrărilor de 

desecare a lacului. În ceea ce privește Râul Vișeu, aces-

ta face parte din categoria I de calitate.

2.4.4. Poluarea sonoră

Poluarea fonică este în principal datorată traficului 

rutier, și a fluxului de autovehicule grele care tranzi-

tează pe tronsonul DN 18, care străbate zonele de lo-

cuit aferente Vișeului de Mijloc. 

2.4.5. Gestionarea 
deşeurilor

Platforma de depozitarea a deșeurilor menajere exis-

tentă în Vișeu de Sus este provizorie, urmând a se re-

aliza o platformă de tratare, neutralizare și compac-

tare a deșeurilor sortate, printr-o investiție din cadrul 

Programului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

Amplasamentul actualei platforme se situează la o 

distanță de 150 m de zona de locuit, și este dotată cu 

amenajări specifice: drum de acces amenajat, împrej-

muire, cabină pază, în concordanță cu prevederile 

Agenției pentru Protecția Mediului.  

Aceasta deservește orașul Vișeu de Sus și alte 10 unități 

administrativ teritoriale, situate de-a lungul râului 

Vișeu și Iza: Vişeu de Jos, Moisei, Bistra, Leordina, Să-

liştea de Sus, Rozavlea, Săcel, Ieud, Şieu, Poienile Izei.

Deșeurile industriale rezultate în urma activităților 

industriale de pe raza orașului, sunt administrate di-

ferit, în funcția de natura acestora.

Astfel,  deșeurile rezultate din industria de prelu-
crare a lemnului, rumegușul și tocătura de scoarță,  

sunt valorificate prin vânzarea către fabricile de hâr-

tie din țară și din Ungaria. Unitatea Vișeuforest are în 

plan realizarea unei instalații de producere a peleților, 

care să valorifice aceste deșeuri, care se află în curs 

de avizare și autorizare.  Reziduurile lemnoase rezul-

tate în unitățile de prelucrare a lemnului de dimen-

siuni mai reduse, sunt fie valorificate prin vânzarea 

ca materie primă, fie predate la rampa de deșeuri a 

localității sau depunere în incinta proprie. Practica ul-

timilor ani de a se depozita rumeguș la întâmplare pe 

malul râurilor sau în zonele limitrofe ale localităților a 

încetat, deșeurile fiind nivelate și acoperite. 

În ceea ce privește deșeurile rezultate din industria 
de medicamente, acestea provin de la întreprinde-

rea Meduman, care nu este poluantă, și care a sistat 

activitățile producătoare de deșeurilor speciale. În pre-

zent, șarjele de medicamente necorespunzătoare și re-

activii sunt depozitați în containere speciale și preluate 

apoi de o firmă specializată din Suceava.

 

Compania Viscolor este producătoare de vopsele 

rășinoase din care nu rezultă deșeuri de fabricație, apa 

de spălare a cazanelor fiind deversată în canalizarea 

orașului, iar recipienții pentru transportul materiilor pri-

me se refolosesc, fără spălare. 

În cadrul întreprinderii de preparare a produselor din 

carne, nu rezultă deșeuri care să necesite un traseu su-
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plimentar de preepurare, fabrica neavând componenta 

de abatorizare. 

În cazul haldelor de steril rezultate în urma 

prospecțiunilor geologice ale companiei SC „CUARŢ” 

SRL Baia Mare, fosta întreprindere IPEG, acestea au fost 

gestionate prin Programul Național, pe baza de proiec-

te elaborate de către ICPM SA, pentru zonele Măcârlău, 

Catarama – Ivăşcoaia, Novăţ – Novicior, prin care s-au 

închis o parte dintre gurile de mină și s-au ecologizat 

haldele de steril.

De asemenea, pentru iazul de decantare „Novăţ”, re-

zultat din activitățile miniere din Borșa, se va realiza 

ecologizarea, documentația specifică fiind în curs de 

realizare.

Nămolul rezultat din staţia de epurare a oraşului, se 

usucă în incinta stației și nu este transportat, neutrali-

zat sau utilizat, fiind în cantitate mică.

Serviciile de salubritate sunt asigurate de către SC Hero-

dot Grup Vișeu de Sus, colectarea deșeurilor menajere 

realizându-se pe 102 din cele 123 de străzi ale orașului.

2.5. Zone cu risc natural şi 
antropic

Datorită poziționării orașului la confluența a două 

râuri, inundațiile sunt un fenomen comun, atât pe 

malul râului Vișeu, care are o zonă inundabilă de 8,8 

km, cât și de-a lungul localității, pe malul rîului Vaser, 

unde atât zonele de locuințe sunt afectate (strada 1 

Mai - DJ 187B), cât și zonele periferice: Lunca Suschi, 

zona de confluenţa Vaser – Valea Rea, Lunca Balmo-

şului, cât și zonele forestiere, unde inundațiile au de-

teriorat terasamentul căii ferate. De asemenea şi vă-

ile secundare Vinului, Botoaia, Peștilor și Scradei au 

tronsoane afectate de inundații.

În anumite zone se produce eroziunea malurilor râu-

rilor Vișeu și Vaser, dar au loc și eroziuni de adâncime, 

în zonele torențiale (Ghidu, Ştevioara, Măcârlău, Miraj, 

Ravena Borna 54, Spaima Borna 208, Botizu, Bardău, 

Ravena Borna 18), acestea fiind identificate ca obiec-

tive protejate de lucrări de amenajare.

În ceea ce privește alunecările de teren, zonele afec-

tate se găsesc în centrul orașului, în Cartierul Arşiţa, 

cu efecte negative asupra locuinţelor şi clădirilor şi în 

cartierul Râului şi în extravilanul Vișeului de Mijloc – 

Cartierul Valea Vinului, cu efecte negative asupra fon-

dului forestier. 

În cadrul modificărilor climatice actuale, s-au sem-

nalat anumite fenomene extreme de tipul furtunilor, 

cu precipitații însemnate pe o perioadă scurtă de 

timp, care au produs pagube materiale. 

Zonele periculoase care există în zona extravilană a 

orașului, sunt reprezentate de:

 ▷ Iazul Novăț, din cadrul Întreprinderii Miniere 

Borşa, care este în curs de ecologizare și care a 

fost sursa unui accident ecologic în anul 2000, 

când digul iazului s-a rupt din cauza debitului 

mare de apă generând deversarea apelor po-

luate în zonele învecinate;

 ▷ haldele de steril remanente în urma 

prospecțiunilor geologice, localizate în zona 

afluenților de stânga ai Vaserului, care contri-

buie la exfiltrații în ape și aer;

 ▷ gurile minelor încă neînchise, aflate în partea 

de S-E a teritoriului orașului, care pot prezenta 

riscuri pentru turiștii din zonă.
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3.1. Structura şi evoluţia 
populaţiei

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică oraşul Vișeu de Sus avea la data de 1 ianu-

arie 2013 o populaţie totală de 16.070 locuitori, ceea 

ce reprezenta aproximativ 5% din populaţia urbană 

a judeţului Maramureş şi 3.2% din întreaga populaţie 

a acestuia. Astfel, oraşul se situează pe locul 5 între 

unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului, după 

municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei şi oraşele 

Borşa şi Baia Sprie.

În acelaşi timp, conform rezultatelor definitive ale Re-

censământului Populaţiei şi al Locuinţelor (RPL) din 

octombrie 2011, populaţia totală a oraşului Vișeu de 

Sus a fost de 15.037 locuitori, în timp ce rezultatele 

preliminare înaintau un număr total de 14.448 de lo-

cuitori. Diferenţele între cele trei valori sunt generate 

de diferenţa de metodologie de culegere şi procesare 

statistică a datelor, dar şi de momentul diferit de cu-

legere a datelor. 

Prin urmare, din motive de relevanţă şi consistenţă a 

datelor utilizate, pentru analiza indicatorilor socio - 

demografici, am utilizat informaţiile din baza de date 

a Institutului Naţional de Statistică la 1 ianuarie sau 

1 iunie, după caz, iar pentru analiza statică a indica-

torilor am utilizat rezultatele de la RPL 2011, cu men-

ţiunea că datele necesare calculului indicatorilor de 

calitate a locuirii au fost disponibile la nivel de UAT 

doar în rezultatele preliminare ale RPL 2011, fără a fi 

fost făcute publice şi în cadrul rezultatelor finale.

În ultimii ani, populaţia din Vișeu de Sus a înregistrat 

o uşoară evoluţie descendentă. Astfel, în perioada 

2002-2013, populaţia stabilă a oraşului a scăzut cu 

1.125 de locuitori, reprezentând 7% din întreaga po-

pulaţie.

Dacă la 1 ianuarie 1992 orașul avea un număr de 

19.162 de locuitori, în următorii zece ani acesta s-a 

redus cu 10% (-1.967 de persoane în 2002), pentru 

ca 11 ani mai târziu să se reducă cu 16% ( -3.092 de 

persoane în perioada 1992 - 2013). Astfel, la 1 ianua-

rie 2013 orașul avea un număr de 16.070 de locuitori, 

cu 5% mai puțin faţă de 2002, cu 3,5% mai puțin faţă 

de 2005 şi cu 1,4% mai puţin decât în 2011, ceea ce 

reflectă o tendinţă de temperare a fenomenului de 

scădere a populaţiei.

Populaţia stabilă din judeţul Maramureş şi din Oraşul Vișeu de Sus la 1 ianuarie 2013 

Oraşul Vișeu de Sus 16.070 locuitori 

judetul Maramures Urban: 297.828 locuitori Rural: 209.311 locuitori

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Populaţia stabilă a oraşului Vișeu de Sus 1 ianuarie, 1992 – 2013

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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3.1.1. Structura pe vârste 
şi sexe

Oraşul Vișeu de Sus prezintă o structură a populaţiei 

pe grupe de vârstă caracterizată prin reprezentarea 

mai bună a populaţiei mature fată de populaţia tână-

ră sau vârstnică, fenomenul de îmbătrânire a popula-

ţiei nefiind încă accentuat, însă situaţia actuală con-

stituie premisa pentru accentuarea acestuia în viitor.

Astfel, dintre cele 16.070 de persoane înregistrare la 

1 ian. 2013 în Vișeu de Sus, 62% (9.945 de persoane) 

aveau vârsta sub 45 de ani, cea mai bine reprezenta-

tă grupă de vârstă din această categorie fiind cea de 

25-29 de ani cu o pondere de 8,46% din totalul popu-

laţiei. Următoarele grupe ca reprezentare sunt: 30-34 

de ani având un procent de 8,44%, 35-39 de ani cu 

un procent de 8,09% şi 40-44 de ani cu un procent de 

7,61%. Grupele de vârsta de peste 45 de ani prezin-

tă tendinţă de scădere, cu excepţia grupei 55-59 ani, 

astfel încât populaţia cu vârstă peste 45 de ani repre-

zintă 38% din totalul populaţiei (6.125 de persoane).

Totuşi, analizând piramida demografică se constată 

forma de urnă ce ilustrează tendinţa de subţiere ac-

centuată a grupelor de vârstă tinere, de sub 20 de ani, 

caracteristică a natalităţii scăzute. Aceasta constituie 

o premisă pentru scăderea demografică accentuată 

în viitor, în condiţiile în care Vișeu de Sus nu îndepli-

neşte condiţiile favorizante pentru o migraţie masivă 

a locuitorilor altor comunităţi către oraş.

Structura populaţiei orașului Vișeu de Sus pe sexe şi vârstă

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Referitor la structura populaţiei pe sexe, la data de 

1 ianuarie 2013 orașul Vișeu de Sus se caracteriza 

printr-un echilibru relativ între populaţia masculină 

şi feminină, balanţa înclinându-se însă uşor în favoa-

rea sexului feminin, care reprezenta 50,9% din totalul 

populaţiei, cu o diferenţă de 276 de persoane între 

cele 2 sexe. Referitor la evoluţia în timp, se constată 

că populaţia masculină a scăzut cu 18% faţă de anul 

1992, în timp ce populaţia feminină a scăzut cu 15%, 

raportul femei - bărbaţi păstrându-se relativ stabil 

de-a lungul întregii perioade. 

Structura pe sexe a populaţiei orașul Vișeu de Sus la 1 ianuarie, 1992 – 2013

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Astfel, un indicator utilizat în studiile demografice 

care analizează comparativ raportul populaţiei mas-

culine şi a celei feminine (nr. bărbaţi/nr. femei *100) 

este raportul de masculinitate. În cazul orașului 

Vișeu de Sus acesta are valoarea medie de 98, ceea 

ce înseamnă că la 100 de femei corespund 98 de băr-

baţi, valoare superioară mediei naţionale şi judeţene. 

În plus, la nivel judeţean acest raport este de 96 de 

bărbaţi la 100 de femei, iar la nivel naţional este de 

95 de bărbaţi la 100 de femei, conform datelor de la 

Institutul Naţional de Statistică la 1 ianuarie 2013.

Pe grupe de vârstă, raportul de masculinitate fluctu-

ează, astfel încât pentru grupa de vârstă 0-4 ani aces-

ta atinge valoarea maximă de 114, ceea ce înseamnă 

că la 100 de fete corespund 114 băieţi, acesta scă-

zând la grupa de vârstă  5 - 9 ani la valoarea de 100, 

iar la grupa de vârstă 10-14 ani  la valoarea 98. După 

această scădere are loc o creştere a acestui raport, 

astfel încât pentru vârsta 15-19 de ani acesta atinge 

valoarea de 101, reprezentând 101 de băieţi la 100 de 

fete, iar pentru grupa 20-24 de ani atinge valoarea de 

117. După scăderea raportului pentru grupa de vârstă 

25-29 de ani (96 de bărbaţi la 100 de femei), acesta 

creşte pentru grupele de vârstă 30-34 de ani și 35-39 

de ani până la valoarea maximă de 121, scăzând apoi 

o dată cu grupa 40 - 44 ani la valoarea de 97, şi cres-

când din nou pentru grupa 45-49 ani la 107, după care 

se înregistrează o scădere continuă până la valoarea 

de 53 pentru categoria de peste 85 de ani. În general, 

scăderea raportului de masculinitate, mai ales după 

vârsta de 55 de ani şi accentuarea puternică a dife-

renţelor dintre populaţia feminină şi cea masculină 

se datorează speranţei de viaţă mai mari a femeilor şi 

modelelor de mortalitate diferite la bărbaţi şi femei. 

În ceea ce priveşte raportul de dependenţă demo-
grafică, respectiv coeficientul rezultat prin raporta-

rea numărului de persoane „dependente” (copii sub 

15 ani şi persoane cu o vârstă mai mare de 65 de ani) 

la numărul de persoane cu vârsta legală de muncă 

(15-65 ani), orașul Vișeu de Sus înregistra la 1 ianuarie 

Raportul de masculinitate pe grupe de vârstă, orașul Vișeu de Sus, 1 ian. 2013

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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2013 o valoare de 40. Acest lucru înseamnă că unui 

număr de 100 de persoane cu vârsta legală de muncă 

(indiferent dacă au sau nu un loc de muncă), îi revin 40 

de persoane dependente, respectiv care nu au vârsta 

legală de muncă sau care au depăşit vârsta de pensi-

onare (chiar dacă unele dintre acestea sunt încadrate 

în muncă), ceea ce reliefează povara economică po-

tenţială pe care populaţia productivă o poartă. Din 

acest punct de vedere situaţia este mai bună decât 

cea înregistrată la nivel naţional şi judeţean, la nivel 

naţional înregistrându-se 43 de persoane dependen-

te la 100 de persoane în vârstă de muncă, în timp ce la 

nivelul judeţului raportul este de 41, conform datelor 

de la Institutul Naţional de Statistică de la 1 ianuarie 

2013.

Din punct de vedere al evoluţiei în timp a raportului 

de dependenţă demografică, valoarea acestuia sca-

de treptat în perioada 2002-2013, astfel încât în 2002 

valorea raportului era 43, în 2005 era de 42 şi în 2008 

a ajuns la 41, iar în 2011 şi 2012 și 2013 a înregistrat 

valoarea minimă a intervalului, respectiv 40. 

3.1.2. Mişcarea naturală a 
populaţiei

Mişcarea naturală a populaţiei reprezintă mecanis-

mul principal al creşterii demografice, fiind compusă 

din rata de natalitate şi cea de mortalitate care, îm-

preună, generează rata de spor natural.

Rata de natalitate reprezintă numărul născuţilor - vii 

la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. În ceea ce 

priveşte orașul Vișeu de Sus, acest indicator a fluctu-

at considerabil, dar în general acesta s-a aflat pe un 

trend descendent în ultimii 20 de ani, pornind de la o 

valoare de 16,5‰ în 1990 şi ajungând la 9,3‰ în 2011, 

crescând apoi la 9,7‰ în 2012, ultimul an pentru care 

există date disponibile. Maximul ratei de natalitate 

pe perioada de analiză a fost înregistrat în anul 1990 

(16,5‰), iar minimul în anul 2011 (9,3‰). Începând cu 

anii ’90 se constată că rata de natalitate de la nivelul 

orașului Vișeu de Sus s-a menţinut superioară celei 

de la nivel naţional şi judeţean până în anul 2012, cu 

excepția anului 1997. La nivelul anului 2012, natalita-

tea înregistrată în Vișeu de Sus era de 9,7‰, in timp 

ce la nivelul judeţul Maramureş se înregistra o rată de 

9,5‰, iar la nivel naţional de 9,4‰. 

Rata de mortalitate reprezintă numărul de decedaţi 

la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. Din anul 

1990 până în 2012, ratele în orașul Vișeu de Sus au 

fluctuat între 9‰ și 12,5‰. Astfel, cea mai mare va-

loare a ratei, de 12,5‰, s-a atins în anii 2005 și 2010, 

iar cea mai mică valoare în 1990 cu 9‰. La nivelul 

oraşului tendinţa generală pare de creştere a morta-

lităţii, deşi rata fluctuează diferit de la an la an într-o 

măsură relativ mică. Analizând rata de mortalitate 

din 2012 din Vișeu de Sus comparativ cu cele la ni-

vel naţional şi judeţean, se constată că aceasta este 

superioară mediilor naţionale şi judeţene, la nivelul 

Maramureșului înregistrându-se o rată de 10,8‰, iar 

la nivel naţional de 12‰. 

Comparând ratele de natalitate şi de mortalitate 

înregistrate în orașul Vișeu de Sus în perioada 1990 

- 2012,  se constată că în primii ani analizați (1990-

2000, excepție 1997) natalitatea depăşea cu până la 

5,5 puncte procentuale mortalitatea (ceea ce consti-

tuia premisa creşterii demografice). Din anul 2007, va-

loarea superioară a avut-o mortalitatea în fiecare an 

al intervalului studiat. Totuşi, existenţa unui flux mi-

grator de persoane nou intrate în oraș, chiar dacă nu 

permanent şi imediat, ar putea duce la estomparea 

scăderii demografice naturale.
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La nivel sintetic, relaţia dintre natalitate şi mortalitate 

este ilustrată de rata de spor natural, care măsoară 

intensitatea creşterii/descreşterii unei populaţii din 

cauza unui excedent/deficit de naşteri în comparaţie 

cu decesele dintr-un an de referinţă. Astfel, din anul 

1990 şi până în 2000, orașul Vișeu de Sus a înregistrat 

valori pozitive ale sporului natural în fiecare an, cu 

excepţia anului 1997 (-0,6‰), maximul de 7,51‰ fi-

ind atins în 1990. Ulterior, valorile pozitive şi negative 

au alternat în intervalul 2001 -  2006, ca din anul 2007 

până în prezent sporul natural să fie negativ în fiecare 

an. Astfel, cea mai mică valoare a acestui indicator s-a 

înregistrat în 2010 şi 2012, respectiv 2,5‰.

 

Printre principalele cauze care au contribuit la dez-

echilibrarea situaţiei se numără migraţia tinerilor 

către centrele urbane mai mari din judeţ şi din zona 

Transilvaniei sau în străinătate în căutarea unui loc 

de muncă, lipsa oportunităţilor economice de la ni-

velul oraşului şi scăderea generală a nivelului de trai 

care determină amânarea momentului de aducere 

pe lume a copiilor şi limitează numărul de copii din 

familie.

Comparativ cu situaţia de la nivel judeţean şi naţional, 

rata sporului natural din Vișeu a cunoscut o evoluţie 

mai fluctuantă, cu variaţii ce au luat valori în interva-

lul -2,5‰ şi 7,5‰ (aproximativ 10 puncte procentua-

le). La nivelul naţional intervalul de variaţie a fost de 

aproximativ 6 puncte (de la -3‰ până la 3‰), iar cel 

de la nivel judeţean a fost de 7 puncte (de la -1‰ la 

6‰), valori negative ale sporului natural începând să 

se înregistreze doar din anul 2002 în Maramureş. De 

asemenea, conform graficului de mai jos, se consta-

tă că în perioada 1990-2004, rata sporului natural în 

Vișeu de Sus a fost superioară atât celei naţionale cât 

şi celei judeţene, după această perioadă depăşind 

doar media naţională, dar fiind inferioară mediei ju-

deţene. În prezent, rata sporului natural atât la nivelul 

orașului cât şi la nivelul judeţean şi naţional se află 

în zona negativă, la nivelul anului 2012, rata sporului 

natural din Vișeu având valoarea de -2,55‰, în Mara-

mureş de -1,24‰, iar în ţară de -2,55‰.

Rata de natalitate şi rata de mortalitate în orașul Vișeu de Sus, 1990-2012

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Rata sporului natural în orașul Vișeu de Sus, judeţul Maramureş şi România, 1990 – 2012

Sursa: Insitutul Naţional de Statistică 
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3.1.3. Mişcarea migratorie
a populaţiei

Din analiza elementelor care constituie mişcarea mi-

gratorie a populaţiei, respectiv stabilirea sau schim-

barea reşedinţei sau a domiciliului, se constată că 

Vișeu de Sus este mai mult un oraş sursă decât un 

oraş de destinaţie. Oportunităţile economice limita-

te, cât şi lipsa unor forme de învăţământ superior, fac 

ca populaţia să prefere să plece temporar (cu reşe-

dinţă) sau permanent din localitate. Pe de altă par-

te însă, mişcarea migratorie este dificil de evaluat în 

condiţiile în care practica înregistrării schimbării de 

reşedinţă sau de domiciu este tardivă sau nu apare 

deloc, situaţiile studenţilor fără reşedinţă în oraşul de 

studii sau a persoanelor plecate la muncă în străină-

tate fără a declara acest lucru fiind uzuale.

Diferenţele dintre plecările temporare şi stabilirile tem-

porare au fost de 64 de persoane în 2013, 109 de per-

soane în 2011, 82 de persoane în 2008, 132 de persoane 

în 2005, 141 persoane în 2002 și 126 persoane în 1992.

În ceea ce priveşte diferenţele dintre plecările perma-

nente şi stabilirile permanente (cu domiciliul), aces-

tea au fluctuat după 1992 între aproximativ 60 şi 170 

de persoane pe an, însă după anul 2008 INS nu mai 

colectează date în acest sens.  În 2008, diferenţa în-

registrată între persoanele plecate permanent şi cele 

stabilite permanent în Vişeu de Sus a fost de 97 de 

persoane.

Un element important al mişcării migratorii este re-

prezentat şi de migraţia externă, cu precădere în că-

utarea unui loc de muncă în ţări aparţinând Uniunii 

Europene, mai ales în contextul liberalizării forţei de 

muncă. Din păcate, statisticile relevante la nivel na-

ţional şi local sunt limitate având în vedere principiul 

liberei circulaţii a persoanelor în UE, dar şi faptul că 

o parte dintre emigranţii din România nu lucrează cu 

forme legale în ţara de destinaţie, lucrează doar sezo-

nier sau nu îşi schimbă reşedinţa, figurând adesea în 

cadrul populaţiei stabile a localităţilor de origine. Din 

acest punct de vedere, Recensământul Populaţiei şi 

al Locuinţelor din 2011 a încercat să clarifice situaţia 

persoanelor plecate temporar sau permanent, dar 

nedeclarat, din ţară, un indiciu pentru migraţia exter-

Migraţia populaţiei 1992 2002 2005 2008 2011 2013

Stabiliri de reşedinţă 240 20 36 70 49 69

Plecări cu reşedinţă 366 161 168 152 158 133

Stabiliri cu domiciliul  (inclusiv migraţia 

externă)
120 38 96 132 N/A N/A

Plecări cu domiciliul  (inclusiv migraţia 

externă)
274 208 159 229 N/A N/A

Mişcarea migratorie a populaţiei în orașul Vișeu de Sus, 1992-2013

Sursa: Insitutul Naţional de Statistică
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nă fiind persoanele temporar absente sau plecate pe 

o perioadă îndelungată din ţară şi din localitate. 

Conform rezultatelor preliminare ale RPL 2011, din 

populaţia stabilă de 15.037 de persoane a orașului au 

fost declarate temporar absente, la nivelul lunii oc-

tombrie 2011, un număr de 1.148 persoane, respectiv 

7,63% din întreaga populaţie de la momentul respec-

tiv. Din totalul populaţiei temporar absente 844 de 

locuitori au fost declaraţi ca fiind plecaţi în străină-

tate, cel mai probabil în căutarea unui loc de muncă. 

În ceea ce priveşte migraţia permanentă, s-au înregis-

trat un număr de 423 de persoane plecate pentru o 

perioadă îndelungată, respectiv 2,81% din totalul po-

pulaţiei, dintre care 391 plecate în străinătate.

3.1.4. Structura pe etnii

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului 

Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, oraşul Vișeu de 

Sus are o populaţie majoritară formată din români, în 

proporţie de 84,96% respectiv 12.776 din cei  15.037 

de locuitori. Următoarea etnie ca şi reprezentare este 

cea germană cu un procent de 4,03% din populaţie 

(606 de persoane), restul de 3,50% din populaţie fi-

ind reprezentată de cetăţeni de altă etnie (maghiari, 

ucrainieni, rromi, ruși-lipoveni și polonezi) şi de 1.124 

de persoane (7,47%)  pentru care nu există informaţii 

disponibile referitoare la etnia de care aparțin

Vişeu de Sus Români Germani Maghiari Ucrainieni Rromi Alte etnii Fără infor-

maţii

Total

Nr. persoane 12.776 606 387 81 52 11 1.124 15.037

% 84,96% 4,03% 2,57% 0,54% 0,35% 0,07% 7,47% 100%

Structura pe etnii a orașului Vișeu de Sus, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 -  rezultate definitive
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3.1.5. Apartenenţa
religioasă

În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă a locuitori-

lor oraşului Vișeu de Sus, conform rezultatelor defini-

tive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 

2011, majoritatea populaţiei este de religie ortodoxă, 

respectiv 11.951 de locuitori reprezentând 79,48% 

din populaţia totală a oraşului. Următoarele religii ca 

şi reprezentare sunt: religia Romano-catolică cu 1.351 

locuitori reprezentând 8,98%, religia Greco-Catolică cu 

374 locuitori reprezentând 2,49% şi religia Adventistă 

de ziua a șaptea cu un număr de 64 credincioşi (0,43%). 

Alte religii care au număr mai mic de credincioşi pe 

teritoriul oraşului sunt: Penticostală, Reformată,  Bap-

tistă, Martorii lui Iehova, Creştină după Evanghelie şi 

Evanghelică, în timp ce pentru un număr de 1.129 de 

cetăţeni nu sunt informaţii disponibile.  Totodată, la 

nivelul oraşului sunt înregistrate 4 persoane care s-au 

declarat atei sau fără religie.

Vişeu de 

Sus

Ortodoxă Romano - 

catolică

Greco  - 

catolică

Adventis-

tă de ziua 

a șaptea

Alte religii Atei/ fără 

religie

Fără in-

formaţii

Total

Nr. per-

soane
11.951 1351 374 64 164 4 129 15.037

% 79,48% 8,98% 2,49% 0,43% 10,9% 0,03% 7,51% 100%

Apartenența religioasă a locuitorilor orașului Vișeu de Sus, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 -  rezultate definitive
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3.1.6. Structura pe nivel de 
educaţie a populaţiei

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie din orașul 

Vișeu de Sus, rezultatele finale ale RPL 2011 relevă 

faptul că ultima formă de învăţământ absolvită de 

majoritatea locuitorilor aparţine învăţământului se-

cundar (73,31% din populaţia stabilă de peste 10 ani), 

urmată de învăţământul primar (11,68%), învăţămân-

tul superior (9,18%) un procent de 3,21% fiind repre-

zentat de persoanele fără școală absolvită, dintre 

care 1,20% sunt analfabeți. Absolvenții unei forme de 

învățământ postliceal reprezintă 2,61% din populația 

stabilă de peste 10 ani.

La nivelul orașului se înregistrau astfel 1.229 persoane 

cu studii superioare finalizate, dintre care 1.176 până la 

nivel de licenţă şi 350 de persoane cu studii postlicea-

le sau de maiştri. De asemenea, dintre cei 9.816 locui-

tori care au terminat o formă de învăţământ secundar, 

majoritatea au finalizat gimnaziul (5.171 de persoane), 

2.916 au absolvit liceul, iar 1.729 o şcoală profesională 

sau o şcoală de arte şi meserii. Pe lângă aceştia, 1.564 

de persoane au finalizat doar 4 clase (aici intrând şi po-

pulaţia şcolară cu vârste sub 14 ani).

Aşadar, aceste date reflectă un nivel satisfăcător de 

educaţie al populaţiei oraşului, concentrat mai ales 

în zona învăţământului secundar, având în vedere 

existenţa şcolilor şi a liceelor în oraş. Pe de altă par-

te şi ciclul superior este bine reprezentat, chiar dacă 

în oraş nu există o facultate, studenţii trebuind să se 

deplaseze în oraşele din apropiere pentru a urma 

cursurile unei astfel de unităţi de învăţământ, ceea 

ce presupune costuri mai mari şi ar putea cauza di-

ficultăţi pentru unele familii cu posibilităţi materiale 

reduse. De asemenea, se remarcă faptul că ponderea 

persoanelor fără şcoală în populaţie este foarte mică, 

depăşind uşor pragul de 3%, iar rata analfabetismului 

care se ridică la 1,20% din populaţie (160 de persoa-

ne) este cu puțin mai mare decât media judeţeană 

(0,99%) şi mai mică decât cea naţională (1,36%). 

Populaţia orașului Vișeu de Sus în funcţie de nivelul de educaţie, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 - rezultate finale

Populaţia 

stabilă de 

10 ani şi 

peste 

Total

Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite

Superior Post-

liceal 

şi de 

maiştri

Secundar Primar Fără şcoală 

absolvită

Total din 

care:

Total Superior Inferior 

(gim-

nazial)

Total din 

care:

univer-

sitar  de

licenţă

Liceal Profe-

sional

şi de 

ucenici

Per-

soane 

analfa-

bete

13.389 1.229 1.176 350 9.816 2.916 1.729 5.171 1.564 430 160

100% 9,18% 8,78% 2,61% 73,31% 21,78% 12,91% 38,62% 11,68% 3,21% 1,20%
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3.2. Calitatea locuirii

În ceea ce priveşte calitatea locuirii, în orașul  Vișeu de 

Sus erau înregistrate la nivelul anului 2011 un număr 

de 4.937 de gospodării pentru o populaţie stabilă de 

14.448 de locuitori (RPL 2011 - date preliminare, ne-

fiind publicate rezultate definitive pe această temă). 

Acestor gospodării le corespundea un număr de 

6.669 de locuinţe convenţionale, cu o suprafaţă tota-

lă locuibilă de 271.035 m2. Astfel, fiecare gospodărie 

avea un număr mediu de 2,93 de persoane, cărora le 

revenea o suprafaţă locuibilă medie de  54,89 m2/ 

gospodărie, respectiv 18,73 m2 locuibili/persoană.

Comparabil cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, 

numărul de persoane/gospodărie aferent orașului 

Vișeu de Sus este cu puțin mai mare, atât decât me-

dia judeţului Maramureş (2,82 locuitori/gospodărie), 

cât şi decât media naţională, respectiv 2,66 locuitori/

gospodărie.

Conform rezultatelor preliminare ale Recensămân-

tului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, calitatea 

locuirii în orașul Vișeu de Sus era inferioară mediei 

judeţene şi naţionale. Astfel, din cele 6.669 locuințe 

convenționale din oraș,  79,6% erau racordate la cu-

rent electric (5.311 de locuințe convenționale), 75,5% 

aveau bucătăria în locuinţă, 60,7%  aveau instalaţie 

de apă în locuinţă (4.049 locuințe convenționale), și 

8,7% erau dotate cu încălzire centrală (582 locuințe 

convenționale). 

Nr. gospodării Nr. locuinţe 

convenţio-

nale

Suprafaţa 

locuibilă 

(mp)

Număr locu-

itori

Persoane / 

gospodărie

Mp locuibili / 

gospodărie

Mp locuibili / 

persoană

4.937 6.669 271.035 14.448 2.93 54,89 18,73

Indicatori de locuire în orașul Vișeu de Sus, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare

Calitatea locuirii în orașul Vișeu de Sus, jud. Maramureş şi România, 2011

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate preliminare

Indictor/ UAT Nr. locuinţe 

convenţio-

nale

% locuinţe 

cu instalaţie 

electrică

% locuinţe cu 

instalaţie de 

apă

% locuinţe 

cu încalzire 

centrală

% locuinţe cu 

bucătăria în 

locuinţă

% locuinţe 

cu baia în 

locuinţă

România 8.450.942 96,6% 66,7% 44,4% 84,6% 61,9%

Judetul 

Maramureş

194.687 95,0% 73,3% 34,8% 82,2% 66,4%

Orașul Vișeu 

de Sus

6.669 79,6% 60,7% 8,7% 75,5% 49,9%
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3.3. Gradul de dezvoltare a 
societăţii civile

Termenul de societate civilă se referă la toate forme-

le asociative de tip apolitic care nu sunt părţi ale unei 

instituţii fundamentale ale statului sau ale sectorului 

de afaceri, respectiv organizaţiile nonguvernamen-

tale (asociaţii sau fundaţii), sindicatele şi uniunile pa-

tronale. Fiecare dintre aceşti actori ai societăţii civile, 

aceste organizaţii sunt formate din cetăţeni asociaţi 

benevol sub diferite forme, care au aceleaşi interese 

şi care îşi dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa 

pentru a-şi promova şi apăra drepturile şi interesele 

personale.

O importanță deosebită în dezvoltarea comunitară 

din orașul Vișeu de Sus o are Fundația Pro Vișeu, care 

a fost înființată în anul 1998, fiind un consorțiu local 

format din firme private, persoane fizice și Primăria 

orașului. Fundația are o curiculă bogată, fiind impli-

cată în diverse proiecte de dezvoltare a comunității 

locale, promovare turistică a zonei, stimulare a an-

treprenoriatului și a colaborării între firmele priva-

te, acțiuni culturale și ecologiste, etc. Obiectivele 

fundației sunt confirmate de statutul acesteia: „Crea-

rea și punerea în practică a unor inițiative economice 

locale în contextul dezvoltării regionale și pentru pro-

movarea managementului pe plan local”. 
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4.1. Infrastructura de 
transport
4.1.1. Transport rutier

Vișeu de Sus este situat pe axa rutieră de interes inter-

judeţean cu legături spre judeţele Suceava, Bistriţa, 

Satu Mare – prin Sighetu Marmaţiei şi prin Baia Mare 

– Seini. Prin această axă se asigură și accesul la axa 

de interes național european – drumul expres Dej – 

Halmeu și axele locale ale județului. 

Infrastructura rutieră actuală se compune din:

 ▷ drumul național 18, care tranzitează Vișeu 

de Mijloc și Vișeu de Sus, asigurând legătura 

cu municipile Baia Mare și Sighetu Marmaţiei, 

localităţile situate de-a lungul Râului Vişeu şi 

conexiunea cu Judeţul Suceava. Starea DN 18 

este în general bună.

 ▷ drumurile județene care conectează părţile 

limitrofe nordice şi sudice ale Cartierului Râu-

lui la drumul național: DJ 187A şi DJ187B. Dru-

mul județean 187A, cu o lungime de 8 km, par-

curge Cartierul General şi o parte din Cartierul 

Valea Râului, asigurând accesul la “Mănăstirea 

Valea Scradei”. Drumul Județean 187B, din 

zona Valea Peștilor, asigură legătura cu Cătu-

nul ”Obcina” din comuna Poienile de sub Mun-

te. Acestea sunt nemodernizate, aflându-se în 

stare mediocră, cu sectoare în stare rea.

 ▷ Rețeaua de străzi secundare a orașului care 

include și străzi asfaltate și pietruite, cea mai 

mare parte însă fiind modernizate prin pozare 

de balast. Infrastructura rutieră din cartierele 

periferice este nemodernizată, ceea ce împie-

dică dezvoltarea edilitară a acestora, fiind pre-

ferate zonele centrale, care devin astfel aglo-

merate. 

 ▷ Rețeaua de drumuri forestiere a oraşului 

care se întinde pe 121 de km şi deserveşte ac-

tivitatea de exploatare forestieră din oraş, dru-

murile forestiere fiind în general împietruite. 

În prezent, se află în desfășurare un proiect de mo-

dernizarea a infrastructurii rutiere în intravilanul 

localității, finanțat din fonduri structurale, care se află 

într-un stadiu incipient de realizare (14%).

Datorită faptului că traversarea UAT Vișeu de Sus se 

realizează pe artera unică DN18, care traversează 

zona centrală a orașului, se formează un flux ridi-

cat de autovehicule și pietoni în zonă, iar locurile de 

parcare sunt insuficiente. În plus, aceleaşi artere de 

circulaţie deservesc şi traficul greu de marfă care in-

clude transportul de balast, bușteni și produse finite 

ale industriei lemnului în ambele direcții de-a lungul 

oraşului, însă transportul internațional de marfă nu 

este direcționat în această zonă. 

În plus, având în vedere faptul că întreaga localitate 

este traversată de linii de cale ferată, inclusiv cen-

trul (consecinţă a activităţii intense de exploatare a 

lemnului şi a existenţei căii ferate forestiere), sunt ne-

cesare măsuri de reorganizare a traficului rutier prin 

soluții moderne – subtraversări și supratraversări – 

pentru fluidizarea circulației. 

4. INFRASTRUCTURĂ
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4.1.2. Transport feroviar

Orașul Vișeu de Sus este tranzitat de o cale ferată cu 

ecartament normal, situată de-a lungul Râului Vișeu, 

care asigură legătura cu artera feroviară Câmpulung – 

Tisa – Salva, iar stația Vișeu de Jos asigură legătura cu 

orașul Borșa, fiind destinată transportului de marfă. 

Legătura dintre calea ferată normală și unitățile de 

producție de pe platforma adiacentă Râului Vaser, 

din zona de confluență a acestuia cu Râul Vișeu și cu 

fabrica locală de medicamente, este asigurată de  ca-

lea ferată industrială.

De-a lungul văii Vaserului se întinde calea ferată fo-

restieră, cu ecartament îngust, pe care se realizează 

transportul turistic cu mocănița.

4.1.3. Transport în comun

Transportul în comun este asigurat de firme locale, 

dar și de rute care tranzitează localitatea dinspre Baia 

Mare, Sighetu Marmației și Borșa. 

Astfel, operatorul Geo Tur asigură legătura Vișeu de 

Sus – Sighetu Marmației, pe ruta Iași – Satu Mare, 

operatorul Transagria SRL asigură legătura pe ruta 

Botoșani –  Vișeu de Sus - Baia Mare, iar Euro-Fratello 

SRL asigură legătura cu Vatra Dornei.

Firma Traseu Frecvenţa Durata

Geo Tur SRL Iași – Pașcani – Vișeu de 

Sus – Sighetu Marmației - 

Satu Mare 

1 cursă / zi (luni – dumi-

nică)

7 h (Iaşi)

4 h 30 min (Satu Mare)

Transagria SRL Botoșani –  Vișeu de Sus - 

Baia Mare 

1 cursă / zi (luni – dumi-

nică)

5 h 20 min (Botoşani)

3h (Baia Mare)

Euro-Fratello SRL Vişeu de Sus – Vatra 

Dornei

1 cursă / zi (luni – dumi-

nică)

3 h 45 min 

Sursa: www.autogari.ro
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4.2. Infrastructura de 
telecomunicaţii

Rețeaua de telefonie a orașului Vișeu de Sus constă în 

cablu telefonic cu fibră optică, și este racordată la ma-

gistrala de telefonie a județului. În ceea ce privește te-

lefonia mobilă, antena GSM din zona UAT oferă un grad 

de acoperire bun.

Serviciul de televiziune prin cablu este asigurat de fir-

mele locale SC Halley SRL Borşa și SC Thorsten SRL 

Vişeu de Sus, în vreme ce serviciile de internet sunt 

oferite de Romtelecom și SC Thorsten SRL. 

4.3. Gospodărirea 
complexă a apelor
4.3.1. Reţeaua de apă 
potabilă

Orașul Vişeu de Sus prezintă o situaţie nefavorabilă în 

ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apă pota-

bilă, acesta fiind subdimensionat şi acoperind doar o 

parte din necesităţile populaţiei şi afacerilor din zonă. 

Astfel, potrivit datelor provizorii de la Recensămân-

tul Populaţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011, 

doar 60,7% din locuințe dispuneau de alimentare cu 

apă, un procent mai redus atât decât media județului 
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Maramureș (73,3%), cât și decât media națională 

(66,7%), aici fiind incluse atât locuinţele alimentate cu 

apă de la reţeaua centralizată, cât şi cele alimentate 

din surse individuale. Restul populației – aproximativ 

5.389 de persoane și agenți economici –  obține nece-

sarul de apă prin captarea apelor freatice prin puțuri 

țărănești sau captarea izvoarelor de coastă, ceea ce 

presupune riscuri potenţiale pentru sănătate, apa din 

aceste surse nefiind tratată în niciun fel.

Sistemul actual de apă potabilă realizează captarea 

subterană pe malul drept al râului Vișeu, prin puțuri 

dotate cu electropompe, stație de clorare și stație 

de pompare. Capacitatea sistemului de alimentare 

cu apă este de 6.000 mc/zi, în vreme ce capacitatea 

realizată este de 1.550 mc/zi, sursa de apă fiind insu-

ficientă în perioadele de vară. 

Rețeaua de distribuție are o lungime totală de 33 de 

km, fiind ramificată pe trei trepte de presiune. Având în 

vedere vechimea sistemului - de peste 40 de ani – sta-

rea actuală se prezintă degradată, cu materiale depre-

ciate, înregistrându-se pierderi pe traseu de 48-55%. 

Astfel, sunt necesare lucrări de reabilitare și extinde-

re a rețelei, majorarea debitelor la captare-tratare și 

completarea staţiei de epurare cu treapta avansată. 

În prezent, există un proiect de realizare a unei rețele 

de apă potabilă printr-un proiect integrat cu alte 5 

localități: Moisei, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova, Bis-

tra, aflat în stadiu de evaluare a alternativelor.

4.3.2. Sistemul de 
canalizare

În ceea ce privește sistemul de canalizare, aces-

ta se realizează în sistem divizor, în vreme ce apele 

pluviale sunt colectate prin rigole.  Stația de epu-

rare deservește Vișeu de Sus și Vișeu de Mijloc, 

funcționând în prezent la ½ din capacitate, cu un de-

bit zilnic de maxim 35l/sec. 

Numărul de consumatori este redus datorită întin-

derii reduse a rețelei existente, dar și a diminuării 

capacității industriale a localității. 

Rețeaua de canalizare menajeră are o lungime de 9 

km și se află într-o stare necorespunzătoare, parțial 

nefuncțională, străzile unde rețeaua este inexistentă 

fiind deservite de fose septice sau bazine vidanjabile. 

De asemenea, o parte din circuitul apelor uzate este 

direcționat în rigole pluviale cu evacuare în Râul Vișeu.
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4.4. Alimentarea cu 
energie electrică

Potrivit datelor provizorii de la Recensământul Popu-

laţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011,  un procent 

de 79,6% din locuințele convenționale dispuneau de 

instalație electrică, situându-se sub media județeană 

(95%) și cea națională (96,6%).

Alimentarea cu energie electrică la nivelul orașului se 

face din sistemul energetic național, de la stația de 

transformare Vișeu de Sus.  

Rețelele de distribuție a energiei electrice includ:

 ▷ Rețelele de înaltă tensiune, care sunt forma-

te din linia care traversează UAT pe direcția 

NV-SE, linia care alimentează stația de trans-

formare a orașului și rețeaua cu traseul stația 

Vișeu – Baia Borșa;

 ▷ Rețeaua de medie tensiune, care este alcă-

tuită din 7 linii majore care furnizează energia 

necesară rețelelor joase din oraș, rețeaua fiind 

pozată aerian sau subteran – în zona centra-

lă, la subraversările de cale ferată și în cadrul 

platformelor industriale;

 ▷ Rețeaua de joasă tensiune, care realizează 

alimentarea zonelor centrale și de blocuri prin 

rețele subterane, în vreme ce zona de locuințe 

individuale dispune de rețea aeriană.

4.5. Sistemul de alimentare 
cu gaz metan şi sursele de 
încălzire

Oraşul Vişeu de Sus, alături de înreaga zonă a  Văilor 

Izei și a Vișeului nu dispune de rețea de alimentare cu 

gaz metan, însă disponibilitatea însemnată a resurse-

lor lemnoase permite utilizarea pe scară largă a lem-

nului pentru încălzire. Locuințele individuale dispun 

fie de sobe cu lemne, fie de microcentrale cu lemn, în 

vreme ce clădirile industriale sunt prevăzute cu cen-

trale termice cu brichete de rumeguș sau combustibil 

lichid. 

În cazul blocurilor de locuințe, datorită costurilor ridi-

cate cu încălzirea, s-a renunțat la centralele termice 

de cartier, alimentarea cu căldură realizându-se în 

prezent cu sobe cu coș prin ferestre sau ziduri exte-

rioare, centrale termice de apartament cu lemn sau 

brichete de rumeguș, în vreme ce apa caldă este asi-

gurată de boilere electrice. Lemnele sunt depozitate 

în boxe noi, aferente blocurilor de locuințe, neavând 

însă avizul PSI. Acestea ocupă spații relativ întinse, 

perturbând circulația și spațiile verzi, fiind dezvoltate 

individual, fără un proiect preliminar, și atrăgând un 

potențial risc de incediu. 

Pe termen lung, se preconizează extinderea magis-

tralei de gaz din zona Satu Mare, Câmpulung la Tisa, 

Sarasău, Sighetu Marmaţiei, stadiul actual al acestei 

inițiative aflându-se la nivel de elaborare de proiecte 

cu rol de studii de soluție. 
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4.6. Infrastructura 
socio - educaţională
4.6.1. Infrastructura 
educaţională

În cadrul UAT Vișeu de Sus existau, la nivelul anului 

2012, un număr de 9 unități școlare, din care 4 școli, 

4 licee și o unitate de învățământ postliceal. Acestea 

dispuneau de un număr total de 101 de săli de clasă 

și cabinete școlare, 11 laboratoare școlare, 6 ateliere 

școlare, 3 săli de gimnastică și 7 terenuri de sport. 

Școlile erau dotate cu un număr total de 201 calcu-

latoare. 

În anul școlar 2011-2012, numărul de elevi din unitățile 

de învățământ era 3.740, dintre care 568 erau înscriși la 

grădiniță (15% din total), 755 înscriși în învățământul 

primar (20%), 759 înscriși în învățământul gimnazi-

al(20%) și 1.364 înscriși în învățământul liceal (36%). 

Învățământul profesional și învățământul postliceal 

au absorbit un număr de 15, respectiv 279 de elevi 

(7%). Evoluția numărului de elevi este în scădere, la 

nivelul anului 1992 fiind înscriși un număr de 4.448 de 

elevi, cu 15% mai mult decât în anul 2012.
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În ceea ce privește cadrele didactice care lucrau în 

unităţile şcolare din Vişeu, acestea erau în număr 

total de 223, repartizate pe niveluri de educație ast-

fel: 36 în învățământul preșcolar (16% din total), 135 

în învățământul primar și gimnazial (61% din total) și 

51 la nivel liceal (23%). Scăderea numărului de elevi 

a determinat diminuarea colectivului didactic la nivel 

de localitate, înregistrându-se o scădere cu 25% a 

personalului didactic în perioada 1992 - 2012. 

Cele mai reprezentative unităţi de învăţământ din 

oraş sunt Liceul Teoretic Bogdan Vodă şi Liceului Teh-

nologic Vișeu de Sus.

Liceul Teoretic Bogdan Vodă cuprinde o grădiniță, cu 

un număr de 30 de elevi, o școală primară, cu un număr 

de 66 de elevi, o școală gimnazială având 58 de elevi, 

şi clasele de liceu care cuprind 800 de elevi. Dotările 

liceului includ: 37 de săli de clasă, o sală de sport, 3 

laboratoare școlare și o bibliotecă. Liceul deține 88 de 

calculatoare, fiind dotat cu conexiune la internet.   

În cadrul Liceului Tehnologic Vișeu de Sus sunt 5 ni-

vele de învățământ, exitând 3 clase de nivel grădiniță, 

cu 57 de elevi, 13 de școală primară cu 264 de elevi, 

12 de nivel gimnaziu având 263 de elevi, 6 clase de ni-

vel liceu, cu 131 de elevi, și o clasa profesională, unde 

învață 12 elevi. În acest liceu își desfășoară activitatea 

45 de profesori (anul 2012), iar starea actuală a clădiri-

lor este degradată, lipsind dotările și mobilierul nece-

sar desfășurării activității în condiții optime. 

4.6.2. Infrastructura de 
sănătate publică

Infrastructura de sănătate publică din Vișeu de Sus 

este reprezentată de:

 ▷  un spital;

 ▷ un dispensar TBC;

 ▷ o policlinică; 

 ▷ un serviciu de ambulanță; 

 ▷ 7 cabinete medicale de familie;

 ▷ un cabinet medical școlar;

 ▷ 8 cabinete medicale de specialitate; 

 ▷ 5 cabinete stomatologice; 

 ▷ 5 farmacii;

 ▷  6 laboratoare medicale; și 

 ▷ 7 laboratoare de tehnică dentară.

Spitalul orășenesc deservește oraşul şi localitățile din 

zonă de pe o rază de 200 de km, și este structurat într-

o unitate parțial pavilionară și o unitate monobloc cu 

213 paturi. În anul 2012, permanența unității sanitare 

era asigurată de un număr de 13 medici specialiști 

aferenți celor 10 specializări: ATI, Boli Infecțioase și 

Dermatovenerologie, Medicină Internă, Neonatologie, 

Neurologie, Pediatrie, Pneumoftiziologie, Chirurgie Ge-

nerală, Obstetrică-Ginecologie, Oftalmologie și ORL.

Toate unitățile sanitare din localitate sunt localizate 

în zona centrală, ceea ce face relativ dificil accesul din 

cartierele distanțate, distanțele maxime de parcurs 

nefiind însă mai mari de 10 km. 
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4.6.3. Infrastructura 
culturală

Viața culturală a orașului se desfășoară preponde-

rent în jurul unor instituții cheie precum biblioteca 

orășenească, casa de cultură şi muzeul. 

Orașul găzduiește, începând cu anul 2013, Muzeul de 
Etnografie și Istorie, care adăpostește peste 1.100 de 

piese, care reflectă structura etnică a populației din 

zonă. Alături de Centrul de Meșteșuguri, cele două 

obiective oferă o perspectivă asupra tradițiilor și obi-

ceiurilor zonei. Un alt lăcaș care conservă memoria 

comunității din Vișeu de Sus este Casa-Muzeu „Ele-
fant” – ultima casă evreiască tradițională din lemn. 

Casa de cultură Vișeu de Sus reprezintă locul de 

desfășurare a numeroase evenimente culturale și fes-

tivaluri locale, care sunt acompaniate de ansamblul 
folcloric al acesteia, denumit „Maramureșul”. 

O reîntoarcere către generațiile înaintașilor este asi-

gurată și de către asociațiile culturale, care activea-

ză în oraș, și care îl așează pe harta evenimentelor 

culturale naționale: Asociaţia cultural - turistică „Hi-

perboreea”, Asociația „Zipserverein Edelweiss”, dar şi 

Centrul Cultural Social Vişeu de Sus.

Asociația cultural - turistică „Hiperboreea” are ca 

obiect de activitate organizarea de spectacole con-

curs pentru elevi pe teme literare și artistice, una 

dintre realizările acesteia fiind expoziția de fotografie 

istorică aflată la Biblioteca Orășenească.
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Asociația „Zipserverein Edelweiss” a tineretului ger-

man, parte a Forumului Democrat al Germanilor din 

România, organizează anual Festivalul Minorităților 

din Maramureș.

Unul dintre cele mai de seamă evenimente ale 

societății vișeene, este Festivalul Țipțerilor, care adu-

nă participanți din țară și străinătate, și reprezintă un 

semn al aprecierii și respectului față de comunitatea 

țipțerilor. 

Cu o implicare activă în viața culturală a orașului, 

Centrul Cultural Social, desfășoară în prezent, prin 

intermediul unui parteneriat cu Primăria Orașului și 

Asociația „Croissy fără frontiere  – Prietenii înfrăţiri-

lor”, din Franța, un proiect care vizează participarea 

la evenimente culturale din cele două orașe înfrățite. 

Alte evenimente definitorii pentru viața culturală a 

comunității sunt: 

 ▷ Festivalul Interjudețean de Satiră și Umor 

„Zâmbete în Prier”;

 ▷ Festivalul „Nopțile Muzicale de la Paltin”; 

 ▷ Zilele orașului, Sărbătoarea Sfinților Petru și 

Pavel, ocrotitorii orașului;

 ▷ Festivalul „Veniți creștini la Viflaim”; 

 ▷ Festivalul interetnic „Hora Frăției”;

 ▷ Făcliile de Sânziene; 

 ▷ Festivalul „Rosturi și Rostiri Maramureșene”;

 ▷ Festivalul Pădurii;

 ▷ Festivalul Folcloric „Armonii de Primăvară”;

 ▷ Festivalul Folcloric pentru Copii „Mărțișor 

Moroșenesc”.

4.6.4. Infrastructura cultelor

Infrastructura cultelor este bine reprezentată, numă-

rul lăcașelor de cult fiind ridicat: 16 obiective. În 11 

dintre acestea se oficiază slujbe religioase, 6 aflându-

se în zona centrală. Astfel, există 8 biserici ortodoxe, 2 

biserici greco-catolice, o biserică romano-catolică, și 

o biserică aparținând cultului reformat. 

De asemenea, mai există și lăcașe de cult fără un pro-

gram zilnic de oficiere a slujbelor, care includ: cape-

la din cadrul spitalului orășenesc, Mănăstirea Valea 

Scradei, Bisericuța lui Grad din Vișeul de Mijloc, cape-

la din stația CFF Făina de pe Valea Vaserului, precum 

și centrul de cult greco-catolic și lăcașul de cult din 

Vișeu de Sus. 

4.6.5. Infrastructura sportivă

Infrastructura sportivă de la nivelul orașului include 

un stadion cu peluză și vestiare, o bază sportivă afla-

tă în construcție, din apropierea stadionului, 3 săli de 

gimnastică și 7 terenuri de sport aflate în subordinea 

școlilor din localitate, dar și un teren de sport din in-

cinta Unității Militare.  

În oraș există și un club sportiv în cadrul căruia se 

practică tenisul de câmp, și un club de fitness. 
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4.6.6. Infrastructura de 
asistenţă socială

Infrastructura de asistență socială cuprinde un cen-

tru de recuperare și reabilitare pentru persoane adul-

te cu handicap, o cantină de ajutor social, o casă de 

copii, 2 case de tip familial și o fundație pentru copii. 

În anul 2012, în localitate erau în evidență 425 de 

persoane cu dizabilități (2,6% din populaţia conform 

INS), 80 de persoane aflate în sărăcie (0,5% din po-

pulaţie) , 34 de persoane în vârstă cu situaţie dificilă, 

17 persoane cu risc de excluziune. La nivelul aceluiași 

an, 2012, 900 de persoane (5,5% din locuitorii oraşu-

lui) au beneficiat de ajutor social. 

4.6.7. Infrastructura 
de siguranţă publică

Siguranța publică în oraș este asigurată de Secția 

de Poliţie a oraşului Vişeu de Sus 4 și de o secție de 

pompieri. De asemenea, sunt prezente și posturi ale 

Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră în 

punctele Stevioara, Coman, Stânișoru, Șuligu și un 

punct de aprovizionare a punctelor izolate, la Făina.

4.6.8. Infrastructura de 
agrement. Gestiunea 
spaţiilor verzi

Spațiile verzi amenajate în localitate sunt reprezenta-

te de un parc central cu o suprafața de 1,35 ha și de 

un spațiu delimitat în cartierul de blocuri Unic, cu o 

suprafață de 0,24 ha.

Din cauza lipsei spațiilor special amenajate pentru 

activități de agrement sunt utilizate pentru picnic, pla-

jă, și scăldat, spații neamenajate din zona Văii Vinului, 

malul Râului Vișeu în zona Rădeasa și Poiana Novăț.

Pentru optimizarea situaţiei oraşului în ceea ce priveş-

te spaţiile verzi şi de agrement, Primăria Vişeu de Sus 

a inițiat mai multe proiecte de mediu, aflate în diverse 

stadii de implementare, precum reabilitarea parcului 

existent, înființarea unui scuar în zona autogării, rea-

bilitarea spațiilor verzi din centrul civic și de pe malul 

Râului Vișeu, proiecte care vor dubla suprafața amena-

jată cu spații verzi a localității, de la 3 la 6 ha.

Potenţialul turistic şi de agrement al orașului Vișeu de 

Sus este favorizat de:

 ▷ cadrul natural deosebit datorat așezării în 

zona Munțiilor Maramureșului care în prezent 

aparțin Parcului Natural cu același nume; 

 ▷ existenţa atracţiilor naturale precum pădurile 

întinse cu floră și faună bogate care constituie 

un motiv excelent pentru realizarea de trasee 

turistice pentru drumeţii în natură;

 ▷ bogăția apelor minerale cu efecte curative din 

zona Văii Vinului din bazinul Văii Vaserului;

 ▷ păstrarea unor valori culturale și istorice auten-
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tice care constituie premise pentru dezvoltarea 
turismului rural. 

De asemenea, cel mai valoros obiectiv natural din 
zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se re-
marcă prin existența mocăniței (trenul cu aburi), 
locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie 
a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. 
Zona care se bucură de un cadru natrural pitoresc, 
nepoluat, cu forme de relief spectaculoase poate fi 
astfel valorificată în turismul de sejur (odihnă, rela-
xare), drumeții, escalade, interes stiințific, dar şi prin 
multiplele posibilități de agrement și relaxare pe care 
le oferă, fiind aşadar un punct de atracţie pentru dez-
voltarea infrastructurii turistice şi atragerea de inves-
tiţii in domeniu.

Traseele turistice din Munții Maramureșului includ:

 ▷ Traseul cu trenul cu ecartament îngust pe ruta 
Vişeu de Sus - Staţia CFF Făina şi retur, cu dura-
ta de o zi, în acest sens fiind amenajată pentru 
turiști platforma industrială Vaser;

 ▷ Traseul cu plecare din Poiana Novăț – Novi-
cior, urcare pe Vf. Greben, culmea Obcioarei, 
coborâre la borcut, urcare la fostele băi de la 
Novicior şi întoarcele la staţia CFF Novicior, cu 
durata de o zi;

 ▷ Drumeție pe parcursul a 2 zile cu plecare din 
Staţia CFF Novăţ, megând pe linia CFF până la 
Ihoasa – Râpi – Roşu (înnoptare în cort), cu ur-
care pe Preluca lui Gotan, Picioarele Gradului, 
Vf. Toroiaga, Vf. Ţiganu şi întoarcere spre Mă-
cârlău (pe Vaser);

 ▷ Traseul drumeție între Novicior – Băi, Plaiu Po-
pii, Preluca Pipei şi coborâre la CFF Făina;

 ▷ Traseul drumeţie între Staţia CFF Botizu, ur-
care 3 km pe Valea Botizu, Lutoasa şi acces 
la graniţa cu Ucraina (loc de belvedere spre 
Ucraina şi Polonia);

 ▷ Traseul drumeţie de la Staţia CFF Botizu – 3 km 
pe vale în sus, spre stânga pe drum forestier 
spre Vf. Bardău (loc belvedere spre tot Mara-
mureşul);

 ▷ Traseul de creastă urmărind graniţa cu Ucrai-
na,  de 4 – 5 zile,  din Staţia CFF Comanu,  cu 
urcare pe Vf. Comanu Mic şi trecere prin vâr-
furile Gliganu, Ştevioara, Lostun, Făina, Şuligu, 
Pietriceaua, Lutoasa, Bardău, Băiţa (Cozia), 
Şoimu şi coborâre prin Valea Rea.

Pe teritoriul orașului Vișeu de Sus se află un număr de 
8  monumente care au o importanță istorică recunos-
cută, după cum urmează:

Nr crt. Denumire Datare

1. Biserica Ortodoxă ”Bunavestire” 1842

2. Casa parohială a Bisericii ”Bunavestire” 1842

3. Biserica Romano-Catolică ”Ioan și Ana” 1812

4. Fostul Spital Public ”Irina” Sf. Sec XIX

5. Casa ”Pop Simion”, azi sediul Primăriei și al Consiliului Local al orașului Vișeu de Sus Sec. XX

6. Fosta Administrație a moșilor lui Pop Simion, azi anexată Primăriei orașului Sec. XX

7. Fostul Gimnaziu, azi Școala Genrală Nr. 1 Sec. XIX

8. Cimitirul Evreiesc

Lista monumentelor istorice aflate pe raza orașului Vișeu de Sus

Sursa: PUG, anul 2009
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Potențialul turistic al oraşului Vișeu de Sus este unul 

ridicat, la nivelul anului 2014 existând 13 unităţi de 

cazare certificate ANT (Autoritatea Naţională pentru 

Turism), dintre care 2 hoteluri – Hotel „Brad” în cen-

trul oraşului și hotel „Gabriela” în Rădeasa şi  9 pensi-

uni turistice şi 2 pensiuni rurale, clasificate între 1 şi 3 

stele. Acestea pun la dispoziţia turiştilor 187 de locuri 

în 91 spaţii de cazare.  Pe lângă unităţile certificate, 

turiştii mai pot găsi cazare în pensiuni şi cabane ne-

certificate sau case particulare.

Principalele evenimente culturale organizate în 

această zonă şi care constituie puncte de atracţie 

pentru turişti, dar şi pentru locuitorii oraşului sunt:

 ▷  Festivalul de colinde și datini „Veniți creștini la 

Viflaim”;

 ▷ Festivalul de satiră ș umor „Zâmbete de Prier”;

 ▷ Festival de literatură și folclor „Armonii de pri-

măvară”;

 ▷ Festival „Sus pe Valea Vaserului” – în colabora-

re cu etniile germane;

 ▷ Serbările Vișeului – parada ansamblurilor fol-

clorice ce pun în scenă obiceiurile și tradițiile 

specifice zonei;

 ▷ Făcliile de Sânziene.

În acest context, investiţiile în domeniul turismului 

precum amenajarea unor pensiuni, case de vacanţă, 

hoteluri, moteluri, baze sportive de vară sau de iarnă, 

centre de vânătoare, de pescuit, centre balneoclima-

terice, cantonamente şi tabere sportive, trasee fores-

tiere,  centre de echitaţie sau restaurante cu specific 

local ar contribui la creşterea economică a zonei, 

atrăgând un număr mai mare de turişti şi stimulând 

interesul pentru noi investiții în oraş.

Nr. Crt. Nume Unitate Categorie Numar spatii    Numar locuri

1 Hotel Gabriela 3 stele 28 50

2 Pensiunea La Cassa 3 stele 11 21

3 Pensiunea Magnolia 3 stele 4 12

4 Pensiunea Pauliuc Gheorghe 3 stele 4 10

5 Pensiunea Casa Alba 3 stele 4 9

6 Pensiunea Ioas AF 3 stele 3 9

7 Pensiunea Agnes 2 stele 8 19

8 Pensiunea rurală Bârsan 2 stele 4 10

9 Pensiunea Sanda 2 stele 5 10

10 Pensiunea rurală Dănuţa 2 stele 4 9

11 Pensiunea Ancuţa 2 stele 2 3

12 Hotel Brad 1 stea 11 18

13 Pensiunea Armonii 2 flori 3 7

Total - 91 187

Unităţi de cazare clasificate ANT din oraşul Vişeu de Sus, 2014

Sursa: Autoritatea Națională pentru Turism
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5.1. Gradul de dezvoltare 
economică 
5.1.1. Întreprinzători

La nivelul lunii august 2013, în orașul Vișeu de Sus 

erau înregistrate un număr total de 353 de societăți 

comerciale, dintre care doar 270 şi-au depus situaţii 

financiare la finalul anului 2012, ultima perioadă pen-

tru care bilanţurile companiilor sunt publice. Restul 

societăţilor comerciale fie nu şi-au depus bilanţul, 

deşi sunt încă în activitate, fie au fost înfiinţate în anul 

2013. Astfel, din cele 270 de firme, aproape jumătate 

înregistrau cifre de afaceri sub 100.000 lei (49,6% din 

total), iar peste 20% au raportat CA sub 10.000 lei, ni-

vel ce nu poate asigura performanța economică sau 

măcar sustenabilitatea unei afaceri. Totuşi, în oraş 

erau înregistrate aproape 100 de firme care au rapor-

tat la dec. 2012 volume de business cuprinse între 100 

mii şi 1 milion lei (36% din total), 33 de firme cu CA în-

tre 1 şi 10 milioane lei (12% din total) şi 5 companii cu 

Cifra de Afaceri peste 10 mil ron (R.G. Holz Company 

SRL, Marwood International SRL, Regele Marocanilor 

SRL, Conrep SRL şi Novaartis SRL).

Astfel, volumul de business generat în anul 2012 de 
companiile din orașul Vișeu de Sus se ridica la peste 
300 milioane ron, aproximativ 38% fiind generat de 
industria prelucrătoare (peste 115,5 milioane lei ca 
umare a influenței majore a celei mai mari firme din 

oraș R.G. HOLZ COMPANY SRL care a raportat o CA 
de peste 61 milioane ron), 28% de comerț (peste 84 
mil.ron), 13,1% de transporturi, 10,8% de construcții, 
4,1% de exploatarea forestieră, şi câte 2,6% de hote-
luri de restaurante și de alte servicii. În acelaşi timp 
industria extractivă, gestionarea deșeuri şi agricultu-
ra au realizat volume de business reduse, de sub 0,2% 
din total (sub 650 mii lei per domeniu). 

5. CARACTERIZARE ECONOMICĂ

Cifra de afaceri (dec. 2011) Nr. firme % în total

0-10.000 58 21,5%

10-001 – 100.000 ron 76 28,1%

100.001 – 1.000.000 ron 98 36,3%

1.000.001-10.000.000 33 12,2%

> 10.000.000 ron 5 1,9%

Total 270 100,0%

Societăţile comerciale din oraşul Vișeu de Sus după cifra de afaceri la 31 decembrie 2012

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 
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De asemenea,  în ceea ce privește profitul total obținut 
de societățile comerciale din orașul Vișeu de Sus, pro-
fiturile cele mai consistente vin în general dinspre do-
meniile care generează cele mai mari cifre de afaceri. 
Astfel, 29% din profitul total cumult este generat de in-
dustria prelucrătoare, 28,2 % de exploatarea forestieră 
şi 16,1% de comerț, restul profiturilor împărțindu-se 
între celelalte domenii de activitate astfel: 9,1% de do-
meniul serviciilor, 6,4% construcții, 4,8% de transpor-
turi, 3,6% de industria extractivă, 2,0% de gestionare 
deșeuri și 0,7% de hoteluri și restaurante.

În ceea ce priveşte domeniile principale de acti-
vitate ale firmelor din oraşul Vișeu de Sus, cele mai 

multe dintre acestea prestează activităţi de comerţ, 

respectiv 115 de companii, reprezentând 32,6% din 

total, urmate de domeniul  serviciilor (68 de companii 

– 19,3% din total), de industrie (54 de companii, dintre 

care 52 în industria prelucrătoare), construcții (34 de 

companii), exploatare forestieră (22 firme – 6,2% din 

total) şi transporturi (17 firme). 

Domeniu de 

activitate

Societăţi comer-

ciale
Angajaţi Cifră de Afaceri totală Profit total

Nr. % din total Nr. % din total Ron % din total Ron % din total

Agricultură 1 0,3% 2 0,1% 3.708 - - -

Exploatarea 

forestieră
22 6,2% 86 4,5% 12.352.782 4,1% 1.916.599 28,2%

Industrie ex-

tractivă
5 1,4% 12 0,6% 635.857 0,2% 243.970 3,6%

Industria prelu-

crătoare
52 14,7% 985 51,0% 115.520.986 38,4% 1.973.063 29,0%

Construcții 34 9,6% 205 10,6% 32.300.085 10,8% 434.023 6,4%

Gestionare 

deșeuri
2 0,6% 12 0,6% 637.010 0,2% 137.503 2,0%

Comerț 115 32,6% 276 14,3% 84.043.402 28,0% 1.095.017 16,1%

Transport 17 4,8% 142 7,3% 39.494.356 13,1% 328.529 4,8%

Hoteluri și 

restaurante
32 9,1% 120 6,2% 7.772.849 2,6% 47.803 0,7%

Alte servicii 68 19,3% 92 4,8% 7.691.246 2,6% 621.256 9,1%

CAEN nedefinit 5 1,4% - - - - - -

TOTAL 353 100,0% 1,932 100,0% 300.452.281 100,0% 6.797.763 100,0%

Societăţile comerciale din oraşul Vișeu de Sus pe domeniu de activitate, august 2013 (date financiare la 31 decembrie 2012)

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 
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Pe lângă aceste companii, un număr total de 494 de 

„mici antreprenori” îşi desfăşoară activitatea prin 

intermediul unor entităţi fără personalitate juridică 

precum PFA-uri, Intreprinderi Individuale sau Intre-

prinderi Familiale. Aceştia beneficiază de o procedură 

simplificată de înregistrare, autorizare şi desfăşurare 

a activităţii economice, precum şi de un număr redus 

de documente contabile necesare. De asemenea, re-

gimul fiscal aplicat acestor entităţi este mai avantajos 

din punctul de vedere al impozitării, contabilitatea 

este mult simplificată, iar costurile pe care le presu-

pune atât înregistrarea cât şi derularea activităţii sunt 

mai reduse. Pe de altă parte, pentru a-şi putea des-

făşura activitatea ca P.F.A., I.I. şi I.F. este necesar ca 

titularul întreprinderii să aibă o calificare în domeniul 

în care activează entitatea, şi din cauza faptului că 

aceasta nu are personalitate juridică, el răspundere 

personal cu tot patrimoniul propriu pentru entitate.

Cei mai mulţi antreprenori înregistraţi astfel în ora-

şul Vişeu de Sus activează în domeniul comerţului, 

respectiv 176 de întreprinzători înregistraţi reprezen-

tând 35,6% din total, urmat de domeniul altor servi-

cii (115 întreprinzători - 23,3% din total), hoteluri şi 

restaurante (53 de antreprenori – 10,7%)  şi industrie 

prelucrătoare (42 de întreprinzători – 8,5% din total).

Domeniu de activitate Nr. întreprinzători % în total

Agricultură 31 6.3%

Exploatare forestieră 5 1.0%

Industrie prelucratoare 42 8.5%

Construcţii 35 7.1%

Gestionare deșeuri 1 0.2%

Comerţ 176 35.6%

Transporturi 36 7.3%

Hoteluri şi restaurante 53 10.7%

Alte servicii 115 23.3%

Total 494 100%

Entităţi fără personalitate juridică înregistrate în Vişeu de Sus, decembrie 2013

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Maramureş
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5.1.2. Structura 
ocupaţională
Conform situaţiilor financiare depuse la dec. 2012 de 

către firmele din oraşului Vișeu de Sus, acestea în-

registrau un număr de 1.932 de angajaţi, dintre care 

cei mai mulți lucrau în domeniul industrie, domeniul 

comerțului și cel al construcțiilor. Astfel, industria 

prelucrătoare angaja majoritatea personalului, re-

spectiv 985 de persoane, reprezentând 51 % din nu-

mărul total de angajaţi, dintre care 540 de persoane, 

adică 54,8% din personalul din domeniu, respectiv 

28% din total erau angajate la cea mai mare com-

panie din oraş – R.G. Holz Company. Următorul do-

meniu de activitate ca şi număr de angajaţi era cel al 

comerţului, care a raportat un număr mediu de 276 

de lucrători – 14,3% din total), urmat de construcţii 

cu 205 angajaţi în 2012 - 10,6% din total, transporturi 

cu 142 de angajaţi şi 7,3% din total şi hoteluri şi re-

staurante cu 120 de angajaţi (6,2% din total).  Restul 

domeniilor de activitate angajau fiecare mai sub 100 

de persoane, totalizând aproape 200 de angajaţi, re-

spectiiv sub 11% din personalul angajat în Vişeu de 

Sus. De asemenea, 28,5% din firmele din oraş (77 de 

firme) au raportat zero angajaţi la finalul anului 2012 

– 21 dintre acestea înregsitrând cifre de afaceri mai 

mari de 20.000 lei/ an, ceea ce ar echivala cu mun-

ca voluntară depusă de asociații firmei, în lipsa unui 

contract de angajare cu societatea.

De asemenea, majoritatea firmelor din oraș au între 

1 şi 10 angajaţi (60% din total), 26 de firme au între 11 

si 50 de angajaţi (9,6% din angajatori), 3 firme între 51 

și 100 de angajați (Novaartis SRL din domeniul prelu-

crării lemnului, Regele Marocanilor SRL din domeniul 

transporturilor și Meduman SRL din domeniul farma-

ceutic ), o singură companie care are între 101 şi 500 

de angajaţi (Conrep SA din domeniul construcțiilor ) 

și o singură companie cu peste 500 de angajați, R.G. 

Company SRL, din domeniul prelucrării lemnului - fa-

bricare de furnire și panouri de lemn.

Număr angajaţi 

(decembrie 2011)

Număr firme % în total

0 77 28,5%

1 - 10 162 60,0%

11 - 50 26 9,6%

51-100 3 1,1%

101-500 1 0,4%

Peste 500 1 0,4%

Total 270 100%

Societăţile comerciale din oraşul Vișeu de Sus după numărul de salariaţi la 31 decembrie 2012

Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 
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5.1.3. Şomajul

În aceste condiţii, numărul mediu de şomeri prezenţi 

în statisticile AJOFM Maramureş are relevanţă limita-

tă, nefiind definitoriu pentru situaţia locuitorilor fără 

un loc de muncă, ci pentru cea a locuitorilor care 

şi-au pierdut recent locul de muncă şi încă primesc 

indemnizaţie de şomaj, după expirarea acestei peri-

oade ieşind din statistici. Totuşi, în această statisti-

că este cuprins impactul crizei economice din 2008, 

a încetării statutului de zonă defavorizată pentru 

zona Borşa-Vişeu şi a facilităţilor aferente în 2009 şi 

al reducerii sau sistării activităţii mai multor socie-

tăţi, persoanele afectate de aceste evenimente fiind 

înregistrate ca şomeri până în anul 2010-2011, ieşind 

apoi din statistici. Astfel, în anul 2007 şi 2008 numă-

rul şomerilor a fost de 198, respectiv 168 de şomeri, 

apoi numărul acestora a continuat să urce de la 281 

şomeri în anul 2009, la 332 în 2010, pentru ca din 2011 

să scadă mai mult chiar decât valorile din perioada 

2007 - 2008, ajungând la 131 de şomeri în 2013.

Numărul mediu de şomeri din oraşul Vișeu de Sus la sfârşitul lunii aprilie, 2007- 2013

Sursa: AJOFM Maramureş
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5.1.4. Top 10 companii

În orașul Vișeu de Sus, primele 10 companii după cifra 

de afaceri au realizat în anul 2012 68.5% din volumul 

de business generat în oraş, angajând în același timp 

54% din salariații unității adiministrativ-teritoriale, 

ceea ce reflectă un grad de concentrare semnificativ 

a activității economice din Vișeu de Sus.

Activitățile acestora se înscriu în următoarele dome-

nii de activitate: fabricării de furnire și a panourilor de 

lemn (2 companii), comerț cu ridicata (2 companii), 

comerț cu amănuntul (1 companie), tăierea și rinde-

luirea lemnului (1 companie), fabricarea preparate-

lor farmaceutice(1 companie), lucrări de construcție 

(1 companie), exploatarea forestieră (1 companie) și 

transporturi (1 companie).

Nr. Nume companie Domeniu de activitate Cifra de Afa-

ceri (lei)

Număr 

angajaţi

Profit

1 R.G. HOLZ COMPANY SRL Fabricarea de furnire și 

panouri de lemn

61.744.581 540 830.484

2 MARWOOD INTERNATIO-

NAL SRL

Comerț cu ridicata al 

materialui lemnos

41.612.572 16 227.786

3 REGELE MAROCANILOR 

SRL

Transporturi rutiere și 

mărfuri

28.086.194 90 204.750

4 CONREP SA Lucrări de construcție 26.816.763 131 271.957

5 NOVAARTIS SRL Tăierea și rindeluirea 

lemnului

20.841.708 92 216.535

6 GE.CO. PELLET SRL Fabricarea de furnire și 

panouri de lemn

6.464.695 37 -990.511

7 MEDUMAN SRL Fabricarea preparatelor 

farmaceutice

6.363.806 87 301.183

8 KEMPOL CO SRL Comerț cu amănuntul 5.389.697 20 64.503

9 MARDUVEP Exploatarea forestieră 4.930.100 15 968.060

10 TEAM INSTAL SRL Comerț cu ridicata echi-

pamente instalaţii

3.442.888 9 19.898

TOTAL TOP 10 N/A 205.693.004 1.037 2.114.645

% din total oraş N/A 68,5% 53,7% 31,1%

Top 10 companii din Vișeu de Sus după Cifra de Afaceri, dec. 2012

Top 10 companii din Vișeu de Sus după Cifra de Afaceri, dec. 2012
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5.1.5. Investiţii străine

În oraşul Vișeu de Sus nu există investiţii străine ma-

jore, care să genereze dezvoltarea economică a zonei 

sau ocuparea unui număr însemnat de angajaţi. La 

nivelul lunii august 2013, pe raza oraşului erau înre-

gistrate 20 firme care aveau în componenţa capitalu-

rilor şi capital străin, doar 10 dintre acestea raportând 

cifre de afaceri la finalul anului precedent.  Conform 

situaţiilor financiare aferente anului 2012 depuse la 

Administraţia Financiară, firmele cu capital străin din 

oraş au înregistrat un volum de business de app. 10,6 

milioane lei (3,5% din total) cu 65 de angajaţi (3,4% 

din total), doar 3 companii generând cifre de afaceri 

de peste 1 milion de lei şi 2 companii angajând peste 

10 persoane, ceea ce sugerează un potenţial de busi-

ness şi de creare de locuri de muncă în general redus. 

Nr. Nume companie Domeniu de activitate Cifra de Afaceri 

(lei)

Număr 

angajaţi

Profit

1 GE.CO.PELLET SRL Fabricare furnire și panouri de 

lemn

6.464.695 37 -990.511

2 CFF VISEU DE SUS SRL Alte servicii de rezervare și 

asistență turistică

1.137.513 5 90.039

3 REILA ROMANIA SRL Fabricarea de articole voiaj și de 

harnasament

1.012.878 16 121.241

4 I BOOX TREE CORPORA-

TION

Fabricarea ambalajelor de lemn 821.295 4 71.425

5 SESTRI SRL Activități de inginerie și 

consultanță tehnică

653.480 2 1.654

6 GESTIONE CALORE SRL Comerț cu ridicata nespecializat 468.640 1 15.324

7 DA VINCI CONSTRUCT 

SRL

Lucrări de construcție a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale

75.300 0 -23.018

8 FREVALDI SRL Activități ale centrelor de fitness 8.572 0 -25.053

9 GATOO LEMN SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 1.382 0 -20.504

10 SUD NUTRIPRO SRL Fabricarea preparatelor pentru 

hrana animalelor

713 0 -14.923

TOTAL investiţii străine N/A 10.644.468 65 299.683*

% din total oraş N/A 3,5% 3,4% 4,4%

Companiile cu capital străin din UAT Vișeu de Sus, date financiare la dec. 2012

*S-au luat în calcul doar profiturile firmelor, nediminuate cu pierderile înregistrate de alte companii

 Sursa: CD Lista Firme Profesional 2013, calcule proprii 
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5.2. Caracterizarea 
sectorului primar
5.2.1. Industria extractivă

În ciuda bogatei tradiţii miniere a judeţului Maramureş 

şi a apropierii relative de zona de exploataţie minieră 

Baia Borşa (sub 30 de km), oraşul Vişeu de Sus a cu-

noscut o ocupare mai puţin pregnantă în industria 

extractivă, economia sa fiind bazată mai degrabă pe 

exploataţia şi prelucrarea lemnului ca o consecinţă a 

bogatelor resurse forestiere de care dispune.

Cu toate acestea, declinul sistematic al industriei 

extractive după perioada socialistă, manifestat prin 

scăderea dramatică a activităţii şi a numărului de 

salariaţi din acest domeniu ca urmare a scăderii ce-

rerii pentru materiile prime extrase, dar şi a lipsei de 

competitivitate pe care utilajele tehnologice vechi şi 

uzate moral şi economia planificată o adusese aces-

tei zone, a generat efecte negative inclusiv pentru 

locuitorii oraşului Vişeu de Sus. În aceste condiţii, în 

anul 1999 zona Borşa – Vişeu a fost declarată zonă 

minieră defavorizată până în anul 2009, întreprinză-

torii de aici beneficiind de anumite facilităţi fiscale 

care au încurajat dezvoltarea activităţii economice 

în această perioadă. Totuşi dezvoltarea economică a 

zonei a cunoscut un regres după încetarea statutului 

de zonă defavorizată şi pierderii facilităţilor fiscale, 

mai ales în condiţiile îngreunării contextului econo-

nomic în perioada crizei economice care a debutat în 

2008 (Gabriela Andreea Mureşan - Effectiveness of the 

Disadvantaged Area Policy. Brief Assessment. Case 

Study: Borşa – Vişeu Disadvantaged Area)

În prezent activitățile aferente domeniului industriei 

extractive de pe raza oraşului Vişeu de Sus sunt cele 

de extracție a pietrișului, nisipului, argilei și caolinului, 

reprezentate de 5 societăţi comerciale.  Cea mai mare 

firmă din domeniu după cifra de afaceri este ISTACOM 

COMPANY SRL, care a realizat în 2012 un volum de bu-

siness de aproape 400 mii lei cu 3 angajaţi, urmata de 

BIF & BIA SRL cu aproape 130 mii lei CA şi un număr 

mediu de 2 angajaţi în aceeaşi perioadă.
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5.2.2. Exploatarea lemnului

Oraşul Vișeu de Sus deține importante resurse fo-

restiere, activitățile tradiționale ale locuitorilor în-

dreptându-se în cea mai mare măsură spre domeniul 

exploatării lemnului. Astfel, orașul beneficiază de o 

situaţie extrem de favorabilă în ceea ce priveşte fon-

dul forestier, având pe teritoriul său administrativ 

un total de 36.166 hectare de pădure care acoperă 

aproape 82% din suprafaţa totală a oraşului, ceea ce 

situează oraşul pe locul 1 în judeţ. 

Având în vedere abundenţa şi accesibilitatea materi-

alului lemnos în această zonă, activitățiile care au la 

bază exploatarea lemnului s-au dezvoltat intens aici, 

explotarea forestieră, tăierea și rindeluirea lemnului 

şi fabricarea furnirelor şi a mobilei, fiind unele dintre 

cele mai bine reprezentate domenii economice în Vi-

şeu de Sus. 

În ceea ce priveşte strict activitatea de exploatare 

forestieră, fără componenta de prelucrare a lemnu-

lui, pe raza UAT Vişeu de Sus sunt înregistrate 22 de 

societăți comerciale cu această activitate (peste 6% 

din firmele din oraş) care au realizat împreună în 2012 

puţin peste 4% din Cifra de Afaceri cumulată (peste 

12 mil. lei). Cea mai mare dintre acestea este SC Mar-

duvep SRL cu un business de peste 4,9 mil. lei, un pro-

fit de peste 950 mii lei şi 15 angajați în 2012, urmată de 

Blaga Explo SRL  cu o CA de peste 1,8 mil. lei, profit de 

peste 120 mii lei şi 14 angajați. Pe lângă aceste com-

panii, în oraş sunt înregistrate un număr de 5 entităţi 

fără personalitate juridică, 4 dintre acestea având 

CAEN principal exploatarea forestieră şi 1 activităţi 

de servicii anexe silviculturii.

Situaţia companiilor care prestează în principal ac-

tivităţi de prelucrare a lemnului, chiar dacă adiacent 

activează şi în domeniul exploataţiei forestiere, va fi 

tratată la subcapitolul de industrie prelucrătoare.
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5.2.3. Agricultura

Amplasarea celei mai mari părţi a teritoriului adminis-
trativ al oraşului Vişeu de Sus într-o zonă preponde-
rent montană, alături de condiţiile de sol şi climă care 
se manifestă aici contribuie la o dezvoltare moderată 
a agriculturii, activitatea preponderentă în zonă fiind 
în schimb exploatarea forestieră.

Astfel la nivelul lunii august 2013, în zonă era înregis-
trată o singură societate comercială cu domeniu de 
activitate creșterea bovinelor, dar care a raportat re-
zultate financiare modice în 2012 ( 2 angajaţi şi CA sub 
5.000 lei). Pe lângă aceasta în oraş erau înregistraţi un 

număr de 31 de întreprinzători organizaţi în entităţi 
fără personalitate juridică (PFA, II, IF), majoritatea ac-
tivând în domeniul de creştere a animalelor (84% - 26 
de întreprinzători), câte 2 în cultura plantelor şi ferme 
mixte şi 1 în activităţi auxiliare agriculturii (sursa: Re-
gistrul Comerţului Maramureş, decembrie 2013).

Din suprafața totală a orașului de 44.306 hectare, 
terenurile agricole ocupă 7.146 de hectare, repre-
zentând  16% din suprafața totală, însă majoritatea 
sunt reprezentate de pășuni (3.219 ha - 7,27% din 
suprafața totală a  orașului, locul 6 la nivel de județ) 
și fânețe – 3.057 hectare (6,90% din suprafața tota-
lă), oraşul dispunând de doar 864 de hectare de teren 
arabil (1,95% din suprafața totală), care nu poate asi-
gura o dezvoltare semnificativă a agriculturii. 

Terenuri neagricole Păşuni Fâneţe Teren arabil Livezi Total

Suprafaţă  (ha) 37.160 3.219 3.057 864 6 4.4306

% 83,87% 7,27% 6,90% 1,95% 0,01% 100%

Fondul funciar al orașului Vișeu de Sus

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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În plus, oraşul se confruntă din acest punct de vedere 

cu probleme legate de lipsa sistematizării şi fărâmiţa-

rea excesivă a parcelelor determinată de agricultura 

de subzistenţă, dezorganizată şi pe suprafeţe mici, 

cu mecanizare minimă. Mai mult, lipsa de asociere 

în domeniul cultivării plantelor cauzează dificultăţi 

inclusiv în desfacerea producţiei, producătorii indivi-

duali fiind nevoiţi să îşi vândă surplusul de producţie 

imediat după recoltare la preţuri puţin avantajoase.

Pe de altă parte, datorită  terenurilor extinse de păşuni 

şi fâneţe, acestea pot face din oraşul Vișeu de Sus un 

pol al activităţii de creştere a animalelor din zonă, 

axat mai ales pe creșterea ovinelor și bovinelor, cu con-

diţia adaptării raselor folosite la condiţiile locale.

Conform Recensământului General Agricol din anul 

2010, ultima cercetare statistică de asemenea an-

vergură, efectivul total de animale din oraşul Vișeu 

de Sus era format din 1.219 bovine, 1.964 ovine, 318 

caprine, 972 porcine, 8.889 păsări, 186 cabaline și 714 

familii de albine.

La nivelul orașului efectivele totale de bovine erau 

în număr de 1.219 , în Vișeu de Sus fiind 729 animale, 

respectiv 60% din evectivul total înregistrat în oraş, 

iar în Vișeu de Mijloc un număr total de 490 animale 

(respectiv 40%). Rasele de bovine crescute în zonă 

sunt mai ales Bruna de Maramureş şi Bălţată Româ-

nească şi metişii acestora, acestea fiind rase rezisten-

te şi bine adaptate condiţiilor de mediu, hranei dispo-

nibile şi exploataţiilor de dimensiuni mici.

În această zonă, ovinele se regăsesc într-un număr 

mai mare decât cel al bovinelor, acestea fiind cres-

cute pe lângă gospodăriile individuale ale sătenilor, 

urmând ca vara să fie date la pășunat la stână. La 

nivelul teritoriului administrativ al orașului Vișeu de 

Sus, numărul total al ovinelor este de 1.964, efective-

le totale mai mari regăsindu-se în Vișeu de Sus (1082), 

cu diferență relativ mică faţă de Vișeu de Mijloc (882).

Comparativ cu ovinele și bovinele, efectivele de ca-
prine sunt mult mai reduse, respectiv 318 la nivelul 

orașului, pe teritoriul acestuia neexistând exploataţii 

de mari dimensiuni pentru această specie, efectivele 

de animale fiind împărţite similar în ambele localităţi:  

162 de animale în Vișeu de Sus şi 156 de animale în 

Vișeu de Mijloc.

Numărul total de porcine din oraș (972 conform RGA 

2010) reflectă obiceiurile de creștere a acestor anima-

le în gospodăriile rurale, ca o sursă de hrană pentru 

familie, mai degrabă decât în scop economic, în Vi-

şeu ne-existând exploataţii organizate cu activitate în 

creşterea porcinelor, şi mai puţin de 20% din gospo-

Localitate Nr. gospodarii 

agricole

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsari Cabaline Familii de 

albine

Vișeu de Sus 4.423 729 1.082 162 620 5.791 93 388

Vișeu de Mijloc 1.173 490 882 156 352 3.098 93 326

TOTAL 5.596 1.219 1.964 318 972 8.889 186 714

Efectivul de animale din localităţile componente ale orașului Vișeu de Sus, 2010

Sursa: Recensământul General Agricol 2010
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dării crescând astfel de animale.

Păsările, sunt crescute pe lângă mai multe dintre gos-

podăriile oamenilor (8.889 animale, conform RGA), 

fiind crescute atât la casele din mediul rural, cât și la 

cele din mediul urban  în principal pentru uzul propriu 

al familiei dar și în scopul comercializării.

Numărul cailor crescuți în Vișeu de Sus este redus,  

la nivelul orașului regăsindu-se un număr total de 

186. Din lipsa facilităților de agrement în zonă, care 

să justifice creșterea cailor, numărul acestora este un 

indicator al agriculturii de subzistență, utilizând forța 

animalelor pentru diferite munci ale câmpului și pen-

tru activități de transport cu tracțiune animală.

O altă ocupație semnificativă pentru teritoriul ad-

ministrativ al orașului Vișeu de Sus este albinăritul. 
Conform RGA 2010 în oraș a fost raportat un număr 

de 714 familii de albine, ocupația fiind practicată în 

aproape aceeași măsură atât în Vișeu de Sus cât și 

în Vișeu de Mijloc. Datorită existenței vegetației poli-

floră de pășune și de fânețe bogată și accesului facil 

către zonele naturale nepoluate, albinăritul devine o 

activitate reprezentativă. Astfel, 21 dintre cei 31 de 

întreprinzători autorizaţi în agricultură de la nivelul 

oraşului sunt înregistraţi cu domeniu de activitate 

„creşterea altor animale” – în speţă albine.

Totuși, în general, la nivelul orașului Vișeu de Sus se 

practică agricultura de subzistență, în exploatații 

agricole divizate care cultivă suprafețe de 1 - 2 hecta-

re și care au maxim 3 – 4 vaci, un număr relativ mic de 

oi și porci, animale crescute în principal pentru uzul 

familiei, și doar surplusul fiind comercializat. Acest lu-

cru este evidențiat și de numărul locuitorilor care au 

lucrat în agricultură în 2010, respectiv aproape 9.033 

de persoane, care reprezintă 55% din populația tota-

lă a orașului din acel an.

Posibilităţile de desfacere a producţiei agricole 

pentru producătorii din orașul Vișeu de Sus sunt li-

mitate, probleme principale fiind legate îndeosebi de 

fărâmiţarea exploataţiilor agricole și lipsa asocierii 

care descurajază apariţia unor puncte de colectare, 

depozite sau chiar mici fabrici de procesare în aceas-

tă zonă. În plus, până în prezent în oraş există o sin-

gură companie care şi-a înregistrat 3 preparate tra-

diţionale din carne (jambon afumat, cârnaţi afumaţi 

şi jumări) – SC Laborator Carmangeri B SRL, astfel că 

vânzarea de produse agricole generice şi nediferen-

ţiate de restul producătorilor agricoli şi a procesato-

rilor contribuie la scăderea şanselor agricultorilor de 

a-şi vinde produsele în profit sau măcar de a-și aco-

peri costurile astfel încât să evolueze de la agricultura 

de subzistenţă.

Printre problemele principale cu care se confruntă 

agricultorii din zonă se numără:

 ▷ Fărâmiţarea exploataţiilor agricole care deter-

mină practicarea unei agriculturi de subzisten-

ţă ineficiente;

 ▷ Lipsa asocierii;

 ▷ Dificultatea desfacerii produselor agricole;

 ▷ Deficitul de forţă de muncă calificată şi mo-

tivată în agricultura, tinerii de aici părăsind 

mediul rural pentru centrele urbane apropiate 

sau pentru a pleca la muncă în străinătate. 

În aceste condiţii, dezvoltarea agriculturii este dificilă 

pe termen scurt și mediu, însă zona are un potenţial 

important mai ales în domeniul creșterii animalelor 

adaptate zonei. Aşadar, o susţinere adecvată din par-

tea autorităţilor locale ar putea duce la o dezvoltare im-

portantă şi, mai ales, durabilă a orașului Vișeu de Sus.
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5.3.Caracterizarea 
sectorului secundar  

Din punct de vedere al volumului de afaceri generat, 

sectorul secundar al economiei este unul foarte bine 

reprezentat în orașul Vișeu de Sus, generând  49,4% 

din afacerile orașului (peste 148 milioane ron din cele 

300 milioane ron realizate în total la nivelul oraşu-

lui) angajând 62,2% din personal (1.202 din cei 1.932 

angajați din oraș). Ca și număr de firme, în sectorul se-

cundar activează 88 de firme, reprezentând 25% din 

numărul total de firme înregistrate în oraș.

5.3.1. Industria prelucrătoare
Industria prelucrătoare este cea mai bine reprezen-

tată ramură a sectorului secundar, realizând în 2012, 

prin cele 52 de firme care activează în acest dome-

niu aproximativ 38,4% din cifra de afaceri la nivel de 

oraș, respectiv 115 milioane ron și angajând 51% din 

salariații din zonă (985 de persoane). Pe lângă aceste 

firme, în oraş sunt înregistrate un număr de 42 de en-

tităţi fără personalitate juridică (PFA, II, IF) care des-

făşoară activităţi comerciale autorizate în domenii 

precum prelucrarea lemnului (9 întreprinzători), fabri-

carea materialelor pentru construcţii şi a altor artico-

le de metal (9 întreprinzători), industrie alimentară (8 

întreprinzători), fabricarea mobilei (6 întreprinzători) 

operaţiuni de mecanică generală (5 întreprinzători), 

fabricarea dispozitivelor medicale (2 întreprinzători), 

industrie textilă (2 întreprinzători) şi repararea maşi-

nilor (1 întreprinzător).

Cele mai reprezentative domenii principale de acti-

vitate corespunzătoare industriei prelucrătoare din 

UAT Vișeu de Sus sunt:

 ▷ Prelucrarea lemnului – cea mai bine repre-

zentată ramură industrială din orașul Vișeu 

de Sus, reprezentată de 22 de companii (însă, 

dintre care 6 nu și-au depus situațiile financia-

re la dec. 2012) care au realizat în  2012 apro-

ximativ 85% din volumul de business generat 

de industria prelucrătoare din oraş (aproape 

98 milioane lei) şi angajând 77% din persona-

lul ocupat în această ramură (756 de persoane 

din cei 985 de angajați). Cea mai mare firmă 

din domeniu, dar şi din oraş, este R.G. HOLZ 

COMPANY SRL, cu activitate de „fabricarea de 

furnire și panouri din lemn”, care a realizat în 

2012 o cifra de afaceri de aproape 62 mil. ron 

şi un profit de peste  830 mii ron, angajând un 

număr mediu de 540 de salariați, urmată de 

firma NOVAARTIS SRL, cu activitate de „tăie-

rea și rindeluirea lemnului”, CA de aproape 21 

milioane lei, un profit de peste 215 mii lei şi 131 

de angajaţi în 2012. 

 ▷ Fabricarea preparatelor farmaceutice – în 

acest domeniu activează o singură companie, 

MEDUMAN SA, care a înregistrat o cifră de afa-

ceri de peste 6 milioane lei (5,5% din CA tota-

lă generată de industria prelucrătoare), și un 

profit de peste 300 mii ron, angajând un nu-

măr mediu de 87 de salariați în 2012 (8,8% din 

angajaţii industriei).

 ▷ Industria alimentară -  la nivelul orașului exis-

tă 10 companii în acest domeniu, 5 cu activități  

de panificație şi patiserie, 4 cu activități de fa-

bricare a preparatelor pentru hrană animală, 

fabricarea produselor din carne și prelucrarea 

și conservarea cărnii şi 1 cu activități de pre-

lucrare a fructelor. În anul 2012 doar 7 dintre 

acestea și-au depus situațiile financiare, aces-

tea realizând o CA totală de peste 2,7 mil.ron 

(2,4% din CA industriei) și au angajat un număr 

de 51 de persoane (5,2% din angajații industri-
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ei). Cele mai mari companii din domeniu sunt 

SC PAN GRUP DUNCA SRL, cu activităţi de fa-

bricare a pâinii și patiserie, CA de peste 1,1 mil. 

lei şi  20 de angajați şi SC LABORATOR DE CAR-

MANGERIE B SRL, cu activităţi de prelucrare şi 

conservare a cărnii, CA de peste 760 mii lei şi 5 

angajaţi în 2012.

 ▷ Fabricarea articolelor din material plastic 

– cu o singură companie înregistrată, SC SA-

LOMEEA SRL care a realizat o CA de peste 2,2 

milioane lei (1,9% din CA industriei) cu un nu-

măr mediu de 18 angajați (1,8% din industrie).

 ▷ Fabricarea construcţiilor şi articolelor me-
talice – cu o singură companie înregistrată, 

TRANS.COM.SORIN SRL, având CAEN-ul „fa-

bricarea de uși și ferestre metalice”  care a re-

alizat o CA de peste 2 milioane lei (1,7% din CA 

industriei) cu un număr mediu de 18 angajați 

(1,8% din industrie).

 ▷ Industria băuturilor – reprezentată de o sin-

gură companie SC APA VIE SRL (CA de 1,4 mil lei 

și 18 angajați în 2012), cu CAEN-UL „producția 

de băuturi răcoritoare nealcoolice”, care a rea-

lizat 1,2% din volumul de business generat de 

industria prelucrătoare în oraş în 2012.

 ▷ Industria textilă şi de pielărie – 5 companii, 

dintre care doar 2 şi-au depus situațiile finan-

ciare aferente anului 2012, dar care au realizat 

împreună aproape 1% din cifra de afaceri la 

nivel de industrie şi au angajat 1,8% din per-

sonal. Cea mai mare firmă este REILA ROMA-

NIA SRL, cu CAEN-ul „fabricarea articolelor de 

voiaj”, realizând o CA de peste 1 milion ron cu 

un număr mediu de 16 angajați, urmată de SC 

CONSUMCOOP VIȘEU DE SUS, cu activitatea în 

„fabricarea altor articole de îmbrăcăminte”, re-

alizând o CA de peste 60 mii ron, cu 2 angajați.

 ▷ Fabricarea mobilei – reprezentată de 3 com-

panii care realizează activități în acest do-

meniu, 2XDC CONSTRUCT SRL (cu o CA de 

233,541 și 8 angajați, în 2012), GEST DESING 

SRL   și ALPAMIS SRL, fără date financiare.
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5.3.2. Construcţiile

În ceea ce privește sectorul construcțiilor, la nivelul 

orașului se înregistrează un număr total de 34 de fir-

me care activează în acest domeniu, reprezentând 

9,6% din totalul de companii de la nivelul orașului 

Vișeu de Sus, asigurând un loc de muncă pentru 

10,6% din personalul angajat în zonă. Cele 34 de 

companii cu activitate principală în domeniul con-

strucţiilor au angajat în 2012 un număr mediu de 205  

persoane, realizând o CA totală de 32,3 milioane de 

lei şi un profit de aproape 138 mii lei. 

În ceea ce priveşte entităţile fără personalitate juridi-

că, în Vişeu de Sus sunt înregistraţi 35 de întreprinză-

tori, reprezentând 7,1% din numărul total de entităţi 

fără personalitate juridică din oraş, 80% realizând 

lucrări de finisaje şi instalaţii şi 20% construcţiile de 

clădiri.

Pe domenii de activitate, sectorul se prezintă astfel: 

 ▷ Construcții de clădiri rezidențiale și 
nerezidențiale: 21 de companii, cu un număr 

total de 159 de angajați și o CA de 27,5 milioa-

ne lei (85% din CA sectorului). Cea mai mare 

companie din acest domeniu este CONREP 

SA, cu 131 de angajați și o CA de aproape 27 

milioane lei în 2012, urmată la mare distanță 

de BORA INDUSTRIAL SRL, cu 21 de angajați 

și o CA de 337 mii lei și de MADCON SRL, cu o 

CA de 178,5 mii lei în 2012 și un singur angajat.

 ▷ Construcţii speciale, instalaţii electrice, 
sanitare, tâmplărie şi finisaje: 13 companii 

care aveau un număr total de 46 de angajați 

și o CA de 4,7 milioane lei (15% din totalul sec-

torului). Cea mai mare companie după cifra de 

afaceri este CONINSTAL KNT SRL, cu domeniul 

de activitate „lucrări de instalații sanitare, de 

încălzire și de aer condiționat” care a realizat 

în 2012 o CA de aproape 3,2 milioane lei cu un 

număr mediu anual de 8 angajați, urmată de 

2000 BAZIL ELECTRICS SRL, având CAEN-ul 

„lucrări de instalații electrice”, o CA de aproa-

pe 950 mii lei și 16 angajați.
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5.4. Caracterizarea
sectorului terţiar

Sectorul terțiar este bine reprezentat în economia 

orașului Vișeu de Sus, acesta cuprinzând 232 de fir-

me (65,7% din numărul total de firme înregistrate în 

oraș), care generează un volum de afaceri ce reprezin-

tă 46,3% din cifra de afaceri cumulată la nivel de UAT 

(puţin peste 139 mil. ron) şi un profit de aproape 2,1 

milioane lei, reprezentând circa 31% din profitul total 

înregistrat în oraș. În acelaşi timp,  sectorul terțiar asi-

gură 33% din locurile de muncă disponibile în oraș, 

angajând un număr mediu de 630 de angajați în 2012. 

În plus, 77% dintre entităţile fără personalitate juri-

dică din oraş aparţin sectorului terţiar, respectiv 380 

dintre cele 494 de PFA-uri, II-uri şi IF-uri din oraş pre-

stează diferite activităţi de servicii.

5.4.1. Comerţul

În ceea ce priveşte domeniile de activitate aparţinând 

sectorului, domeniul comerțului deţine o pondere 

superioară comparativ cu celelalte sub-sectoare. Ast-

fel, acesta este reprezentat la nivelul orașului Vișeu 

de Sus de 115  societăți comerciale (50% din sector) 

care au realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de pes-

te 84 mil.ron (respectiv 60% din totalul înregistrat în 

Vișeu de Sus) și care angajau un personal mediu de 

276 de persoane (44% din totalul sectorului). Cea 

mai mare firmă din domeniu după cifra de afaceri 

este MARWOOD INTERNAȚIONAL SRL, având CAEN-

ul „comerț cu ridicata al materialului lemnos, de 

construcție și echipamentelor sanitare”, care a înre-

gistrat în 2012 o cifră de afaceri de peste 41,6 milioane 

lei și un profit de 227 mii lei cu un total de 16 angajați. 

Din totalul firmelor cu activitate în sectorul terțiar, 

un număr de 21 de firme aveau CAEN-ul „comerț cu 

amănuntul în magazine nespecializate de produse 

alimentare, băuturi și tutun”, cea mai mare dintre ele 

fiind KEMPOL CO SRL, cu CA de aproape 5,4 milioa-

ne lei și 20 de angajați. Alte 19 firme se ocupau de 

„comerțul cu amănuntul în magazine nespecilaizate 

de produse nealimentare”, ERBACHER SRL, realizând 

cea mai mare CA dintre acestea (1,7 mil.ron cu un nu-

măr de 6 salariați). Dintre cele 42 de firme ce se ocupă 

de comerțul cu amănuntul în magazine specializate, 

firma ce a înregistrat în acest domeniu  cifra de afa-

ceri cea mai mare este FARMAVIS SRL ( aproape3,2 

milionale lei) având CAEN-ul „comerț cu amănuntul 

al produselor farmaceutice”. 

Pe lângă aceste societăţi comerciale, comerţul din 

Vişeu de Sus este reprezentat şi de 176 de mici an-

treprenori, acesta fiind domeniul preferat de cei mai 

mulţi întreprinzători din oraş pentru autorizarea unei 

iniţiative de afaceri (35,6% din total). Cei mai mulţi în-

treprinzători îşi desfăşoară activitatea prin magazine 

nespecializate cu vânzare preponderentă de produse 

alimentare, respectiv 63 de întreprinzători reprezen-

tând 36% din total, şi prin magazine nespecializate 

cu vânzare preponderentă de produse nealimenta-

re, respectiv 45 de întreprinzători reprezentând 25% 

din total. Mai mult de 10 entităţi fără personalitate 

juridică sunt înregistrate în activitatea de comerţ cu 

amănuntul al îmbrăcămintei şi încălţămintei (21 de 

întreprinzători) şi comerţ cu produse second-hand 

(10 întreprinzători).
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5.4.2. Transporturile
În domeniul transporturilor, în orașul Vișeu de Sus 

se regăsesc un total de 17 societăți comerciale, re-

prezentând 7% din totalul firmelor din sectorul terţi-

ar, care au generat în 2012 un volum de business de 

peste 39 mil. ron (28% din sectorul terţiar şi 13 % din 

volumul business total înregistrat în Vișeu de Sus) și 

142 de angajați (23% din sector). Acest domeniu este 

bine reprezentat la nivelul orașului, mai ales în ceea 

ce privește transportul mărfurilor, reprezentat de 12 

firme, cea mai mare dintre acestea fiind REGELE MA-

ROCANILOR SRL, cu CA de peste 28 milioane lei și un 

total de 90 de anagajați.  De asemenea, au fost înre-

gistrate un număr de 5 firme ce se ocupă de transpor-

turile de persoane, doar două având date financiare 

raportate pe 2012,  ONY & VLADY TRANS SRL, cu o CA 

de peste 93 mii lei şi un singur angajat şi GYGY TAXI 

SRL, cu o cifră de afaceri de 21,6 mii lei şi 3 angajați.

Pe lângă aceste societăţi comerciale, au fost înregis-

trate 36 de entităţi fără personalitate juridică, cele 

mai multe în domeniul transporturilor de persoane, 

respectiv 32 de taximetrişti (89%), 3 întreprinzători 

care prestau servicii de transport de mărfuri şi unul în 

domeniul activităţilor de curierat.
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5.4.3. Hoteluri şi 
restaurante
În ceea ce privește domeniul hotelurilor și restau-
rantelor, în oraș se găsesc 32 de firme (14% din sector 

şi 9 % din totalul oraşului), care realizau împreună o 

cifră de afaceri de peste 7,7 milioane lei (6% din sec-

tor) având în total un număr de 120 de angajați (19% 

din personalul din sector şi aproape 3% din numărul 

total de angajați la nivel de oraș). Astfel, în Vișeu de 

Sus earu înregistrate 2 hoteluri și 6 firme care asigu-

ră servicii de cazare, cea mai mare fiind DARKNESS 

SRL, cu o CA de peste 2,6 mil.ron. și 9 angajați. De 

asemenea, în oraș existau 10 societăți comerciale cu 

CAEN-ul „restaurante”, cea mai mare fiind RUS LUCI-

AN SRL, cu CA de peste 2,1 mil.ron şi 18 salariați. De 

asemenea, sunt înregistrate 14 societăți comerciale, 

cu domeniul CAEN „băuturi și alte activități de servire 

a băuturilor”, dintre care cea mai mare după cifra de 

afaceri este STEF TIM SRL, cu CA de 208 mii lei și 3 

angajați în 2012.

În ceea ce priveşte cele 53 de entităţi fără persona-

litate juridică înregistrate în acest domeniu în oraşul 

Vişeu de Sus, acestea sunt autorizate preponderent 

în domeniul alimentaţiei publice (baruri şi restauran-

te), respectiv 28 de baruri (53% din total domeniu), 10 

restaurante (19% din total) şi un întreprinzător în ca-

tering pentru evenimente, şi doar 14 întreprinzători în 

domeniul facilităţilor de cazare (26% din total).
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5.4.4. Alte servicii
Domeniul altor servicii este reprezentat de 68 de 

firme, reprezentând 19,3 % din numărul total de fir-

me din oraș şi 29% din numărul de firme din sector, 

care generează o cifră de afaceri cumulată de aproa-

pe 7,7 mil. ron (6% din CA sectorului şi aproape 3% 

din CA totală la nivel de oraş) cu un număr de 92 de 

angajați (15% din angajaţii din sector şi aproape 5% 

din totalul angajaților din Vișeu de Sus). Printre prin-

cipalele activități de servicii asigurate de firmele din 

oraș, se numără cele de inginerie și consultanță teh-

nică (5 firme), activități de consultanță pentru afaceri 

în management (5 firme), activități referitoare la sa-

nătatea umană (4 firme), coafură și înfrumusețare(4 

firme), dar și contabilitate (3 firme).  Cea mai mare fir-

mă din domeniu după cifra de afaceri este CFF VIȘEU 

DE SUS SRL care are CAEN-ul „servicii de rezervare și 

asistență turistică” şi a realizat în 2012 un volum de 

business de peste 1,1 mil. ron cu 5 angajaţi. Aceasta 

este urmată de NORD KING GAMES SRL, cu activități 

în jocuri de noroc și pariuri, realizând o cifră de afe-

cri de peste 879 mii ron. cu 5 angajați, și MOLDAVIS 

S. FIDELITY SRL, cu activități de realizare a soft-ului, 

deținând o CA de peste 746 mii ron și 4 angajați. 

Dintre cele 115 entităţi fără personalitate juridică 

aparţinând acestui domeniu de activitate autorizate 

să funcţioneze în oraşul Vişeu de Sus, cele mai multe 

activează în domeniul activităţilor de înfrumuseţare 

(22 întreprinzători reprezentând 19% din total), între-

ţinere şi reparaţii auto (10 întreprinzători reprezen-

tând 8,7% din total) şi activităţi de inginerie şi consul-

tanţă tehnică (9 întreprinzători reprezentând 7,8% din 

total).
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6.1. Caracterizarea 
generală a primăriei

Normele care ghidează activitatea și responsabilitățile 

Unității Administrativ Teritoriale Vișeu de Sus sunt 

cele instituite de Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, şi alte acte normative în 

vigoare. Hotărârile de Consiliu Local și ale primarului 

sunt îndeplinite de către o structură de organizare 

constituită de la premisa soluționării problemelor și 

necesităților comunității locale. 

Primăria orașului Vișeu de Sus este organizată pe bi-

rouri, servicii și compartimente, conform legislației în 

vigoare și a necesităților din teren. Funcțiunile prin-

cipale sunt îndeplinite de către cele 20 de comparti-

mente, cu o activitate permanentă. 

Instituții în administrația UAT Vișeu de Sus sunt și 

Casa de Cultură, Cantina de Ajutor Social, Muzeul 

Orașului, și Biblioteca Orașului. 

Primăria funcționează într-o clădire declarată mo-

nument arhitectural, fiind un fost conac aparținând 

lui Pop Simion, care este situată în zona centrală a 

orașului, pe Strada 22 Decembrie. Clădirea este da-

tată de la începutul secolului al XX–lea, fiind realizată 

în stil baroc. 

În cadrul Primăriei, își desfășoară activitatea un 

punct de informare turistică.

6. MANAGEMENT URBAN
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6.2. Resurse umane

Funcționarea aparatului administrativ al oraşului 

Vișeu de Sus este asigurată de către cei 104 angajați, 

după cum urmează:

 ▷ Două funcții de demnitate publică: primarul și 

viceprimarul;

 ▷ 10 funcții publice de conducere;

 ▷ 26 de funcții contractuale ;

 ▷ 66 de funcții în execuție.

Conform Organigramei aparatului de specialitate al 

Primăriei Oraşului Vișeu de Sus, structura aparatului 

administrativ al oraşului cuprinde următoarele servi-

cii şi compartimente:

1.  Compartimentul juridic: 2 funcţii publice de 

execuţie;

2.  Biroul agricol: 8 funcții publice, din care una 

de conducere; 

3.  Serviciul Asistență Socială: 8 funcții publice, 

din care una de conducere;

4.  Compartimentul Evidența Persoanelor și 

Stare Civilă: 3 funcții publice de execuție;

5. Serviciul Poliție Comunitară: 16 funcții publi-

ce, din care una de conducere;

6. Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate Impo-

zite și Taxe și Executări Silite: 15 funcții publice, 

din care una de conducere;

7. Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Relații 

cu Publicul, Registratură și Arhivă: 11 funcții 

publice, din care una de conducere;

8. Compartimentul Situații de Urgență și 

Protecție Civilă: 2 funcții de execuție;

9. Compartimentul Audit Public Intern: 1 

funcție publică în execuție;

10. Compartimentul Achiziții Publice și Con-

tracte: 2 funcții publice de execuție;

11. Compartimentul de Specialitate pentru De-

rularea de Proiecte cu Finanțare Internațională 

și Integrare Europeană: 3 funcții în execuție;

12. Arhitectul Șef: 22 de funcții, din care una 

de conducere;

13. Biroul de Urbanism, Amenajarea Teritoriu-

lui și Cadastru: 6 funcții, din care una de con-

ducere;

14. Compartimentul Lucrări Publice și Admi-

nistrarea Domeniului Public și Privat: 15 funcții 

de execuție;

15. Compartimentul Mediu: 2 funcții de 

execuție;

16. Compartimentul Comercial, Transport 

Public Urban și Transport în Regim de Taxi: 3 

funcții în execuție;

17. Consilier Primar: 2 funcții;

18. Consilier Juridic Consiliu Local: 1 funcție;  

19. Casa de Cultură, Cantina de Ajutor Social, 

Muzeul și Biblioteca orășenească: 19 funcții. 
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6.3. Capacitatea generală 
de management
Neavând localități componente, dar cu un teritoriu 

vast – fiind cea mai mare unitate administrativ-teri-

torială a județului, în mare parte ocupată de păduri 

(84% din suprafaţa totală a oraşului), orașul Vișeu de 

Sus este relativ facil de administrat. 

Existența unei populații multietnice – care trăiește 

în comuniune de secole – precum și sentimentul de 

apartenență la comunitate a locuitorilor facilitează la 

rândul lor munca administrației publice locale. 

Potențialul turistic ridicat, precum și bogăția resurse-

lor naturale, constituie o premisă importantă pentru 

o dezvoltare economică favorabilă a orașului. 

În plus, exploatarea sustenabilă a fondului forestier 

existent precum și asigurarea dezvoltării turistice a 

localității, punându-se în valoare bogățiile naturale 

existente precum și patrimoniul istoric, la întreaga 

valoare, prin desfășurarea de proiecte și investiții de 

reabilitare și conservare, ar duce la asigurarea unei 

evoluții favorabile a economiei locale. 

Totuşi, Primăria se confruntă cu anumite dificultăţi în 

a face faţă necesităţilor de dezvoltare a oraşului şi în 

absorbţia fondurilor din cauza unor factori precum:

 ▷ Participarea insuficientă a personalului din 
primărie la cursuri de formare profesională 
continuă, fiind necesară acoperirea următoa-

relor aspecte:

 ▷ dezvoltarea cunoştinţelor în managemen-

tul de proiecte;

 ▷ dezvoltarea abilităţilor de comunicare publică;

 ▷ dezvoltarea cunoştinţelor de animare de 

grupuri şi întâlniri;

 ▷ dezvoltarea abilităţilor de identificare şi de 

atragere de finanţare, inclusiv realizarea de 

proiecte în parteneriat public – privat;

 ▷ dezvoltarea abilităţilor de comunicare in-

stituţională, de documentare asupra opor-

tunităţilor de valorificare a resurselor pe 

care le deţine oraşul etc;

 ▷ Echiparea sediului Primăriei cu dotări şi siste-

me de gestiune uzate moral, cu  performanţe 

inferioare celor aflate în prezent pe piaţă, ceea 

ce îngreunează îndeplinirea sarcinilor de către 

angajaţii primăriei;

 ▷ Starea necorespunzătoare a unora dintre spa-

ţiile administrative utilizate şi insuficienţa spa-

ţiului, pentru care sunt necesare modernizări 

şi îmbunătăţiri ale funcţionalităţii spaţiilor. 

6.4. Rolurile Autorităţilor 
Publice Locale în comunitate. 
Comunicare şi asociere 
administrativă

Unul din cele mai importante roluri ale autorităţilor 

publice locale este de a cunoaşte şi a analiza toate 
aspectele referitoare la viaţa în comunitatea, de a 
identifica disfuncţionalităţile şi a propune măsuri 
de remediere sau îmbunătăţire, în acelaşi timp 
identificând şi implementând măsurile necesare 
dezvoltării ulterioare armonioase a comunităţii. 
Astfel, autorităţile publice locale trebuie să  întreprin-

dă atât acţiuni reactive, cât şi acţiuni pro-active 
pentru transformarea comunităţii aflate în grija lor.
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De asemenea, acestea au rolul de a reprezenta co-
munitatea la nivel judeţean, astfel încât interese-
le oraşului să fie transmise şi susţinute la forurile 

competente, maximizând fondurile atrase pentru 

dezvoltarea oraşului.

Pentru a fi mereu la curent cu starea comunităţii pe 

care o au în grijă, dar şi pentru a informa şi consul-
ta cetăţenii în probleme de interes local, autorităţile 

publice locale trebuie să întreprindă un demers con-
stant de consultare şi dezbatere publică. Astfel de 

demersuri au rolul de a ţine autorităţile publice lo-
cale conectate la realităţile vieţii în comunitate şi 

de a identifica modificările în starea locuitorilor şi a lo-

calităţii cât mai curând. De asemenea, o bună relaţie 

de comunicare cu cetăţenii şi posibilitatea acestora 

de a-şi exprima opiniile şi ideile de îmbunătăţire a vie-

ţii în comunitate asigură premisele pentru alegerea şi 
prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi 
de investiţii. În plus, cetăţenii sunt astfel responsa-
bilizaţi şi implicaţi direct în dezvoltarea comunităţii 

lor, simţindu-se parte a acestui proces de evoluţie.

Pentru o bună comunicare cu locuitorii oraşului, Au-

torităţile publice locale din Vişeu de Sus trebuie să îşi 

regândească strategia de comunicare şi de relaţii pu-

blice, identificând cele mai potrivite canale de comu-

nicare cu cetăţenii (inclusiv comunicare la distanţă 

cu cetăţenii aflaţi în străinătate) şi asigurându-se că 

informaţiile ajung în timp util şi în mod transparent la 

fiecare cetăţean interesat. În acest sens sunt absolut 

necesare următoarele demersuri:

 ▷ Actualizarea site-ului oraşului astfel încât să 

cuprindă informaţii actuale şi relevante, redac-

tate în două limbi de circulație internaționale, 

şi să poată pune la dispoziţia cetăţenilor anu-

mite servicii online precum descărcarea şi în-

registrarea de cereri şi solicitări, transmiterea 

de comunicări oficiale, plată taxe şi impozite 

etc; 

 ▷ Prezenţa în „social media” (facebook, twitter 

etc.); 

 ▷ Stabilirea unui program bine-definit şi accesi-

bil de audienţe pentru cetăţeni;

 ▷ Organizarea unor dezbateri publice periodice 

cu privire la problemele de interes major.

Un alt resort de dezvoltare pe care autorităţile pu-

blice locale îl au la dispoziţie este asocierea şi coo-
perarea, acestea având dreptul să se asocieze cu alte 

entităţi sau autorităţi publice din ţară sau din străină-

tate, unindu-şi eforturile, resursele şi know-how-ul şi 

formând asociaţii, fundaţii sau asociaţii de dezvoltare 

comunitară sau intercomunitară. Aceste asociaţii au 

scopul de a realiza în comun diferite proiecte de dez-

voltare de interes zonal sau regional sau să furnizeze 

în comun. Astfel, s-a realizat înfrățirea cu mai multe 

localități din Europa: Verhoverna din Ucraina, Füster-

feld din Austria, Zug din Elvetia, Rahkiv din Ucraina, și 

chiar din Statele Unite – orașul Staunton, din Virginia. 
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7. Analiza SWOT



Strategia de Dezvoltare a ORAŞULUI VIŞEU DE SUS jud.Maramureş

Capitolul 1  ||  AUDIT TERITORIAL

85 | 150



Strategia de Dezvoltare a ORAŞULUI VIŞEU DE SUS jud.Maramureş

Capitolul 1  ||  AUDIT TERITORIAL

86 | 150



Strategia de Dezvoltare a ORAŞULUI VIŞEU DE SUS jud.Maramureş

Capitolul 1  ||  AUDIT TERITORIAL

87 | 150



Strategia de Dezvoltare a ORAŞULUI VIŞEU DE SUS jud.Maramureş

88 | 150

Capitolul II.
CONSULTAREA
PUBLICĂ A
COMUNITĂŢII
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2.1. Procesul de 
consultare publică
Una dintre cele mai importante etape în programarea 

strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma 

efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de 

bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este 

consultarea publică. Acest proces, prin care practic 

are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul 

de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în 
comunitate, identificând atitudini, aşteptări, inte-
rese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile 

legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a 

comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avan-

tajul de a asigura premisele pentru alegerea şi pri-
oritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de 
investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi impli-
când direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, 

simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie.

În procesul de consultare publică a locuitorilor oraşu-

lui Vișeu de Sus s-a utilizat pentru culegerea datelor 

ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar in-
strumentul folosit a fost ghidul de interviu. În ceea 

ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru 

interviul faţă în faţă asimilat unei conversaţii sau 

unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest 

tip de interviu permite operatorului o mai bună coor-

donare a discuției, îl ajută în observarea elementelor 

de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de 

comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul 

precar al mijloacelor de comunicare la distanță.

Totodată, s-a optat pentru interviul individual sau 

personal, care dă o notă de originalitate şi conferă 

2. CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII

personalitate răspunsurilor date de intervievați, în 

timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar pu-

tea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi 

sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-

se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indi-

vizi intervievaţi din grup. 

În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea 
acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat 

studiul a fost de tip semistructurat, rămânând la 

latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anu-

mite întrebări şi momentul în care ele sunt adresate 

intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În 

acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad 

de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra 

căror subiecte / itemi să  insiste şi care din acestea 

pot fi omise. În cazul unor astfel de interviuri semi-

structurate posibilitatea de comparare e redusă, iar 

întrebările - cheie pot fi omise sau tratate superficial. 

Scopul utilizării acestei metode a fost, în primul 
rând, acela dea obţine informaţii cât mai comple-
xe şi de profunzime, bazându-se pe comunicarea 

verbală dintre operatorul de interviu şi intervievat. 

Acesta este motivul principal pentru care nu s-a op-

tat pentru metoda cantitativă de culegere a datelor 

şi folosirea chestionarului, al cărui dezavantaj ar fi 

fost tocmai omiterea subtilităţilor care de multe ori 

pot fi observate nu doar din răspunsurile scrise, dar 

mai ales din limbajul non-verbal sau cel paraverbal şi 

spontaneitatea răspunsurilor.

Utilizând ghidul de interviu s-a urmărit îndeosebi 

obţinerea unor informaţii cu privire la percepţiile lo-

cuitorilor oraşului Vișeu de Sus asupra problemelor 

cu care se confruntă orașul lor şi, pe de altă parte, 

oportunităţile pe care localitatea lor le prezintă în 
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domeniul dezvoltării socio-economice. Astfel, inter-

viul a fost menit să culeagă date despre practicile şi 

experienţele, gândurile şi interpretările fiecăruia din-

tre cei intervievaţi, dar şi aşteptările şi speranţele lor, 

aceştia reprezentând gândirea comună a majorităţii 

locuitorilor. 

Reprezentativitatea acestei metode sociologice 
calitative constă în saturaţia informațiilor, indife-

rent de numărul acestora, pe măsura derulării inter-

viurilor nemaiobţinându-se alte informaţii suplimen-

tare care ar schimba direcţia temei urmărite în studiul 

de faţă. Aşadar, spre deosebire de cercetările cantita-

tive în care se utilizează sondajele de opinie şi unde 

reprezentativitatea este dată de numărul respon-

denţilor, în studiul de faţă nu este atât de important 

numărul persoanelor intervievate, cât este calitatea 

răspunsurilor şi, aşa cum s-a menţionat, ideea comu-

nă a subiecţilor.

Grupul - ţintă  este format din locuitorii oraşului 

Vișeu de Sus care au statutul de persoane-cheie în 

comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra 

vieţii în oraş sau asupra domeniului lor de activitate, 

lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în 

sat, oameni ale căror realizări au un impact accentu-

at asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un 

aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gra-

dul de disponibilitate al persoanelor pentru a partici-

pa la studiu, fiind vorba despre o participare integral 

voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura 

„recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi 

participării la evoluţia în bine a comunităţii din care 

fac parte. Prin urmare, criteriile statistice uzuale (vâr-

stă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, 

fără a avea un impact direct asupra rezultatelor stu-

diului. 

Ghidul de interviu utilizat este compus din 8 în-
trebări generice, care urmăresc, în mare parte, 

identificarea de către intervievaţi a două direcţii prin-

cipale: pe de o parte, problemele actuale cu care se 

confruntă oraşul lor şi, pe de altă parte, avantajele pe 

care le prezintă localitatea, care au potenţialul de a 

fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio-

economică. 
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Astfel, două întrebări din ghidul de interviu au meni-

rea de a cere subiecţilor intervievaţi să identifice, în 

ordinea importanţei lor, primele 3 avantaje, respectiv 

primele 3 probleme ale localității lor. Următoarea în-

trebare încearcă să restrângă aria şi urmăreşte identi-

ficarea de către intervievaţi a pricipalelor urgenţe ale 

oraşului. Această întrebare are scopul de a restrânge 

discuţia de la general la particular şi de a verifica con-

tinuitatea şi validitatea răspunsurilor de la întrebarea 

anterioară, fiind astfel şi o întrebare de control a celei 

precedente.

Următoarea întrebare restrânge mai mult aria răs-

punsurilor şi direcţia discuţiei, cerând subiecţilor să 

identifice primele 3 avantaje, dar şi primele 3 proble-

me pe patru domenii predefinite şi sugerate de către 

operatorul de interviu, şi anume: domeniul econo-

mic, îngrijirea sănătăţii, situaţia educaţiei şi, nu în ulti-

mul rând, viaţa culturală.

Următoarele două întrebări vizează primele 3 proble-

me identificate de intervievaţi, în ordinea importanţei 

lor şi referitoare la tinerii, respectiv la vârstnicii din 

localitate, probleme cu care cele două categorii de 

persoane se confruntă în viaţa de zi cu zi, datorate, 

în special, condiţiilor sociale şi economice existente 

în localitatea lor.

Ultimele două întrebări sunt formulate astfel încât să 

pună intervievaţii în situaţia de a avea putere de deci-

zie (în calitate de primar al oraşului) şi, în acest sens, 

să decidă direcţiile pentru dezvoltarea oraşului peste 

7 ani, din punct de vedere social, cultural şi economic.
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Lista întrebărilor cuprinse în ghidul de interviu:
1. Care credeţi că sunt principalele 3 avantaje ale oraşului dvs.?

2. Care credeţi că sunt principalele 3 probleme ale oraşului dvs.?

3. Care credeţi că sunt principalele urgenţe ale oraşului dvs.?

4. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt primele 3 avantaje şi primele 3 probleme în legatură cu urmatoare domenii din 

orașul dvs.:

Domeniu Avantaje Probleme

Oportunităţile economice/ de angajare

Îngrijirea sănătăţii

Educaţie

Viaţa culturală

 

5. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confruntă tinerii din orașul dvs.?

6. Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confrunta vârstnicii din orașul dvs.?

7. Dacă aţi fi primar, care ar fi primele 3 lucruri pe care le-aţi face pentru dezvoltarea oraşului dvs.?

8. Cum aţi dori să fie oraşul dvs. peste 7 ani? 
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2.2. Observaţii şi concluzii 
în urma consultării publice
în oraşul Vişeu de Sus
Demersul de consultare publică din oraşul Vișeu de 

Sus a constat în realizarea de interviuri cu persoanele 

cheie din comunitate, urmărindu-se, pe de o parte, 

identificarea principalelor avantaje şi oportunităţi 

pentru o viitoare dezvoltare economică, socială, 

culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, al educaţiei 

şi turismului din Vișeu de Sus, şi pe de altă parte a 

principalelor probleme cu care se confruntă locuitorii 

oraşului.

Deşi este dificil a se face o generalizare cu privire la 

grupul ţintă al studiului, conform criteriilor statistice 

uzuale (vârstă, sex, studii) acesta a fost reprezentat 

în mare parte de persoane de genul masculin, cu o 

vârstă cuprinsă între 45 şi 65 de ani, şi cu studii superi-

oare. Astfel, 57% din populaţia intervievată aparţinea 

genului masculin şi 43% celui feminin. Dintre acestea, 

53% aveau vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, 37% 

aveau vârsta cuprinsă între 25-44 de ani, 7% aveau 

vârsta mai mare de 65 de ani, iar 3% din participanţi 

au fost persoane sub 25 de ani. 

În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită, majo-

ritatea persoanelor intervievate aveau studii supe-

rioare (47%) și postuniversitare (43%), aproximativ 

7% aveau studii liceale şi doar 3% absolviseră şcoală 

postliceală.

La întrebarea adresată de operatorul de interviu cu 

scopul identificării principalelor avantaje pe care 
orașul le prezintă și care ar putea fi valorificate 
în sensul creșterii și dezvoltării socio-economi-
ce, respondenții au identificat 18 avantaje distincte. 

Astfel, cele mai des întâlnite răspunsuri referitoare la 

avantajele oraşului au fost: turismul dezvoltat (18%),  

atracțiile turistice Valea Vaserului și locomotiva pe 
aburi (17%), zona verde și aerul curat de la munte 

(12%), amplasarea geografică (10%), tradițiile cultu-

rale (8%), izvoarele minerale și ospitalitatea locuito-

rilor din oraş (câte 5%). În plus, printre răspunsurile 

date de un număr mai mic de persoane s-au numărat: 

prezența ţipțerilor (minoritatea germană), existența 
industriei lemnului, valorificarea agriculturii eco-
logice și obiceiurile culinare.
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Turismul dezvoltat 18%

Atracțiile turistice -Valea Vaser, Valea Vinului, Mocănița 17%

Zona verde și aerul curat de la munte 12%

Amplasarea geografică 10%

Tradițiile culturale 8%

Izvoarele minerale-Borcut
5%

Calitatea și ospitalitatea oamenilor

Prezenţa  ţipțerilor (minoritate germană)
4%

Industria lemnului

Agricultura ecologică prosperă

3%Zonă liniștită

Obiceiuri culinare

Spitalul- emblema orașului

1%

Siguranța cetățeanului

Oamenii familiști

Existența unui proiect de reabilitare a străzilor

Liceul 

Cimititrul evreiesc și Mănăstirea de maici de pe Valea Peștilor

În ceea ce priveşte principalele probleme identifica-

te de către respondenţi,  acestea prezintă la rândul 

lor un grad mare de diversitate, însă cele mai recu-

rente, deci cele mai stringente pentru locuitori sunt: 

lipsa locurilor de muncă (20%), degradarea  infras-
tructurii stradale (16%), dar și lipsa investitorilor și 
oportunităților de dezvoltare (9%), migrația tineri-

lor la orașe mari (7%) sau slaba industrializare a zo-

nei şi a oraşului (6%). De asemenea, într-o proporție 

mai mică au mai fost identificate şi alte lipsuri ale 

orașului, precum: economia slab dezvoltată, siste-
mul de servicii sociale slab dezvoltat, sistemul de 
învățământ nevalorificat, lipsa rețelei de canaliza-
re, rata crescută a șomajului, lipsa unei mentalități 
specifice perioadei contemporane dar și nevoia de 
oferte turistice locale.
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Lipsa locurilor de muncă 20%

Degradarea infrastructurii stradale 16%

Lipsa investitorilor și oportunitălior de dezvoltare 9%

Migrația tinerilor valoroși 7%

Industrializarea slabă 6%

Slaba dezvoltare a economiei

4%Slaba dezvoltare a serviciilor sociale

Lipsa concurenței la Unicarm

Nevalorificarea sistemului de învătământ

3%Lipsa rețelelor de canalizare

Rata șomajului ridicată

Lipsa unei clinici de stomatologie

1%

Lipsa unei mentalități contemporane

Dezinteresul din partea profesorilor netitularizați

Câinii comunitari

Nerenovarea clădirilor degradate

Inexistența mijloacelor de procesare a lactatelor

Închiderea întreprinderilor mari

Lipsa speciliștilor în urma plecării ţipțerilor

Sistemul de sănătate deficitar

Lipsa utilităților în  diferite zone ale orașului

Lipsa ofertelor turistice locale

Nevalorificare tradițiilor

Lipsa unor programe de formare în limba germană

Construirea pensiunilor fără autorizație

În ceea ce priveşte principalele 3 urgenţe de rezol-
vat în oraș, răspunsurile primite au fost dintre cele 

mai diverse, însă aspectele pe care s-a insistat în 

mod deosebit au fost cele referitoare la refacerea 
infrastructurii stradale (16%), crearea de locuri de 
muncă (10%), atragerea investitorilor străini (9%), 

dezvoltarea activității economice a SRL-urilor mai 
mici și valorificarea și promovarea turismului (6%). 

În plus, printre alte urgenţe menţionate se numără şi 

dezvoltarea învățământului, dotarea școliilor și a 
grădinițelor, renovarea clădirilor vechi, stimularea 
agriculturii și zootehniei, reabiliarea sistemului 
de canalizare, dar și urgenţe legate de dezvoltarea 
resurselor locale, modenizarea centurii oraşului și 
construirea unui centru pentru vârstnici.
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Dintre răspunsurile referitoare la principalele proble-

me, respectiv urgenţe din orașul Vișeu de Sus, se poate 

concluziona că cele mai stringente probleme pentru 

comunitatea locală sunt: lipsa locurilor de muncă, 

degradarea infrastructurii stradale, lipsa investitorilor 

în zonă, lipsind astfel și oportunitățile de dezvoltare. 

În ceea ce priveşte principalele urgențe pe care parti-

cipanţii la consultarea publică le doresc rezolvate cât 

Refacerea infrastructurii stradale 16%

Crearea de locuri de muncă 10%

Atragerea investitorilor străini 9%

Dezvoltarea activității economice a SRL-urilor mai mici
6%

Valorificare și promovarea turismului

Dezvoltarea învățământului cu accentul pe practică

4%

Dotarea și mobilarea grădinițelor și școliilor

Renovarea clădirilor vechi

Stimularea agriculturii și zootehniei

Reabilitarea sistemului de canalizare

Elaborarea de strategii de dezvoltare a urbanismului

Menținerea turiștilor în zonă prin acces facil

3%
Atragerea fondurilor europene

Realizarea de căi de acces la terenuri și utilități

Dezvoltarea proiectelor de infrastructura rutieră

Creșterea interesului din partea profesorilor pentru școală

1%

Dezvoltarea legăturii dintre turism şi agricultură

Dezvoltarea unui centru de cercetare I.C.

Dezvoltarea resurselor locale

Modernizarea centurii Vișeu de Sus

Construirea unei săli de cinema

Schimbarea aspectului orașului

Stabilirea unor reguli de construcție a pensiunilor

Realizarea de lucrări de regularizare râurilor

Construirea unui centru de zi pentru vârstnici

Crearea de servicii pentru categoriile vulnerabile

mai rapid, acestea sunt: crearea de locuri de muncă, 

atragerea investitorilor, reabilitarea infrastructurii stra-

dale, valorificarea potențialului turistic  și atragea fon-

durilor europene. Pe de altă parte, cele mai importante 

avantaje ale orașului Vișeu de Sus menționate de per-

soanele intervievate au fost: turismul relativ dezvoltat 

și atracțiile turistice ale zonei, tradițiile culturale, am-

plasarea geografică și existența industriei lemnului.
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Referitor la cele 4 capitole sugerate şi indicate de că-

tre operatorul de interviu - dezvoltarea economică, 
sănătatea, educaţia şi viaţa culturală, se remarcă 

anumite oportunităţi, respectiv probleme stringente, 

identificate de mai multe persoane intervievate.

Astfel, legat de oportunităţile economice / de an-
gajare din orașul Vișeu de Sus, principalele avantaje 

pe care le prezintă orașul sunt: existența industriei 
lemnului în oraș și satele aparținătoare (25%), tu-
rismul dezvoltat la nivelul orașului (19%), existența 

pensiunilor turistice și existența resurselor minerale-

Borcut (13%), existența societăților de apicultură și 
poziția geografică a orașului (6%). De asemenea, au 

fost identificate într-o proporție mai mică următoarele 

avantaje economice: obiectivul turistic Vala Vaserului, 

gastronomia, existența animalelor și a spațiilor pen-

tru concesionare, existența unei firme de paleți dar și 

prezența unui primar serios.
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Pe de altă parte, problemele majore ale orașului în 

domeniul dezvoltării economice sunt: lipsa  locurilor 
de muncă (36%), lipsa investitorilor (14%), rata de 
șomaj ridicată (11%), migrația spre alte țări (8%),  

dar și faptul că există întreprinderi puține în oraș, 
concurența la supermarketul Unicarm fiind foarte 
mică (6%). Alte probleme identificate în urma inter-

vievării persoanelor din oraș au fost nevalorificarea 
resurselor existente, nepracticarea pomicultu-
rii sau lipsa proiectelor de dezvoltare durabilă în 
oraș.

Industria lemnului 25%

Turismul în dezvoltare 19%

Pensiunile turistice
13%

Resursele  minerale

Societățile de apicultură
6%

Poziția geografică a orașului

Valea Vaserului- obiectiv principal de atracție

3%

Gastronomia

Existența animalelor

Spații disponibile pentru concesionare 

Primarul  serios

Firma de paleți
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Lipsa locurilor de muncă 36%

Lipsa investitorilor 14%

Rata șomajului ridicată 11%

Migrația spre alte țări 8%

Numărul mic de intreprinderi 
6%

Lipsa concurenței la UNICARM

Nevalorificarea resurselor existente

3%

Lipsa dezvoltării economice

Nepracticarea pomiculturii

Accesul dificil la resursele minerale

Lipsa proiectelor de dezvoltare a orașului

Lipsa de viziune a autorităților

Prețurile mari la alimente

Corelând principalele avantaje identificate de 

respondenți în ceea ce privește posibilitatea de dez-

voltare economică a orașului Vișeu de Sus (existenţa 

industriei lemnului, a potențialului turistic, a resurse-

lor minerale, potenţialul economic) cu principalele 

probleme menționate (lipsa diversificării activităţilor 

economice şi lipsa locurilor de muncă) putem remar-

ca faptul că, în urma încurajării antreprenoriatului lo-

cal de către autorităţile locale, avantajele oraşului ar 

putea fi valorificate, obținându-se totodată noi locuri 

de muncă, inclusiv înalt calificate, fapt care ar duce 

la rezolvarea unei părţi importante a problemelor de 

ordin socio-economic cu care se confruntă orașul.

În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, orașul Vișeu 

de Sus dispune, în viziunea persoanelor intervievate, 

de câteva avantaje importante:  spitalul orăşenesc 
(32%), serviciul SMURD (29%), medicii de familie 
specializați (25%), dar şi farmaciile şi cabinete-
le stomatologice (4%). Pe lângă acestea, situarea 
orașului într-o zonă cu aer curat și alimentația în 
general sănătoasă reprezintă alte avantaje din do-
meniul sănătăţii.

Spitalul orăşenesc 32%

Serviciul SMURD 29%

Medicii de familie specializați 25%

Sistemul sanitar funcțional 4%

Farmaciile  și  cabinetul stomatologic

Alimentația  sănătoasă

Situarea orașului într-o zonă cu aer curat, nepoluat
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Problemele  sau lipsurile identificate de persoanele 

intervievate în ceea ce priveşte domeniul sănătăţii se 

referă în principal la condițiile precare și lipsa fon-
durilor pentru dotările necesare din spital (20%), 

dar și la faptul că există puțini medici specialiști 

În ceea ce priveşte avantajele din domeniul educa-
ţiei din orașul Vișeu de Sus, respondenţii au indicat: 

numărul relativ ridicat de școli și licee (18%), existen-

ţa unei linii de studiu în limba germană în școli și 
grădinițe, cu profesori  calificați și bine organizați 

(15%), şi elevii olimpici la nivel național (13%). Alte 

la urgețe (18%). Alte probleme legate de domeniul 

sănătății menționate de respondenți au fost legate 

de dezinteresul de care dau dovadă uneori medicii 
și nevoia  existenderii Spitalului.

avantaje legate de domeniul educațional sunt: pro-
gramul prelungit de la grădinițe, existenţa unei 

școli profesionale, apropierea de Baia Mare pentru 
continuare studiilor, dar și existența unor proiecte 
extrașcolare diversificate.

Condiții precare la Spital
20%

Lipsa fondurilor pentru dotarea spitalului

Număr insuficient de medici specialiști la urgențe 18%

Aparatură medicală veche în cadrul spitalului 15%

Dezinteresul din partea medicilor 10%

Declinul serviciilor de sănătate
8%

Preferinţa pacienților pentru spitalele din orașele mari

Nevoia de extindere a Spitalului orășenesc 3%

Număr ridicat de școli și licee 18%

Grădinița germană

15%Profesori calificați şi bine organizați

Școala germană

Elevii olimpici la nivel național 13%

Grădinițele cu program prelungit

5%Școala profesională

Apropierea de Baia Mare pentru continuarea studiilor

Proiectul  „Sat de vacanță” la Noveț

3%
Programul de  „After School”

Materialele didactice satisfăcătoare

Laboratoarele de informatică
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Principalele probleme din domeniul educaţiei indi-

cate în urma interviurilor sunt:  lipsa de motivație din 
partea profesorilor de a rămâne în oraș pentru a pre-

da (18%),  scăderea natalității (10%), copiii nevoiți 
să facă naveta, scăderea calității educaționale, 
lipsa fondurilor pentru domeniul educațional, 

În opinia participanţilor la consultare, avantajele 

de care beneficiază orașul Vișeu de Sus în ceea ce pri-

veşte viaţa culturală sunt: conservarea şi promova-
rea tradițiilor (19%), activitatea culturală crescută 
(14%), existența Ansamblului „Vișeu” (12%) dar și 

prezența unui centru cultural social și a Muzeului 

existența unui club al elevilor ineficient dar și lipsa 
bibliotecilor (5%). În plus, pe lângă aceste probleme 

identificate, au fost indicate într-o proporţie mai mică 

şi cele legate de lipsa unui club sportiv și a unuia de 

informatică,  profesorii fără experineță și elevii care 

dau dovadă de dezinteres pentru școală.

„Nobililor Maramureșeni” (7%). De asemenea, alte 

avantaje importante menţionate sunt: practicarea 

sculpturii în oraș și satele aparținătoare, serbarea 

„Zâmbesc în Prier”, Serbarea Recoltei,  serbarea „Ar-

monii de primăvară” și obiceiul de a organiza baluri 

mascate.

Lipsa de motivație a profesorilor de a rămâne în oraș 18%

Scăderea natalității 10%

Copiii nevoiți să facă naveta

8%
Scăderea calității educaționale

Existenta unor locuri periculoase pentru copiii din grădinițe

Lipsa fondurilor pentru educație

Clubul elevilor ineficient 5%

Gradul mic de ocupare a şcolilor 

3%

Lipsa taberelor pentru elevi

Lipsa bibliotecilor

Lipsa unui club sportiv

Lipsa unui club de informatică

Promovabilitate redusă la BAC

Profesorii aflaţi în conflict de interese

Profesorii fără experiență

Lipsa sălilor de sport în anumite şcoli

Bugetul limitat pentru profesori

Dezinteresul pentru şcoală manifestat de o parte din elevi 
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Cele mai mari probleme identificate în domeniul vieţii 

culturale din orașul Vișeu de Sus sunt: lipsa unui cine-
matograf (31%), faptul că tinerii sunt dezinteresați de 
domeniul și activitățile culturale (23%), insuficiența 

Principalele probleme cu care se confruntă tinerii 
din orașul Vișeu de Sus sunt, în opinia intervievaţilor, 

următoarele: lipsa locurilor de muncă stabile (30%), 

lipsa unor locuri de agrement (20%), lipsa unui ci-
nematograf (11%). Alte ate probleme indentificate în 

urma interviurilor se  referă la faptul că tinerii nu au 

persoanelor specializate în domeniul cultural (15%) 

dar și spațiile mici pentru organizarea festivalurilor, 
nevoia reabilitării casei de cultură și insuficienta 
promovare a tradițiilor (câte 8% ).

inițiative, aceștia migrând în alte țări și renunțând 
la posibilitatea de a urma studii universitare(7%). 

Într-un procent mai mic au fost menționate și proble-

me legate de faptul că tinerii lucrează doar ca zilieri şi 

de lipsa spaţiilor de petrecere a timpului liber, clubul 

tinerilor fiind degradat.

Conservarea și promovarea tradiției 19%

Acivitatea culturală crescută 14%

Ansamblul  „Vișeu” 12%

Centrul cultural social
7%

Muzeul Nobililor Maramureșeni

Activitățile organizate în școli pe teme culturale

5%

Tradiția sculptatului

Sărbătoarea Viflaimului

Existența personalului calificat în domeniul cultural

Serbarea „Zâmbesc în Prier”

Organizarea de baluri mascate

2%

Serbarea recoltei

Proiectul pentru Centrul de informare turistică

Serbările orașului

Serbarea „Armonii de primăvară”

Lipsa unui cinematograf 31%

Dezinteresul tinerilor pentru viața culturală 23%

Insuficiența persoanelor specializate în domeniul cultural 15%

Spațiile mici pentru organizarea festivalurilor

8%
Lipsa lucrărilor de reabilitare a casei de cultură

Lipsa comunicării cu vâstnicii

Insuficienta promovare a tradițiilor
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Lipsa locurilor de muncă stabile 30%

Lipsa  locurilor de agrement 20%

Lipsa unui cinematograf 11%

Lipsa unor iniţiative constructive din partea tinerilor 

7%Migraţia în țări mai dezvoltate

Lipsa interesului pentru a urma studii universitare

Munca în regim de zilieri

2%

Degradarea clubului tinerilor

Lipsa accesului la  Internet

Lipsa locuințelor pentru tineri

Nemulțumirea cu banii primiți de la părinți

Scepticismul  cu privire la dezvoltarea agriculturii

Petrecerea timpului liber în cluburi de noapte

Problemele majore ale vârstnicilor din orașul Vișeu 

de Sus sunt determinate  în special de:  pensiile mici 
(23%), problemele de sănătate (17%), inexistența 
unui club al pensionarilor  și lipsa unui centru de 
zi (13%) dar și  problemele legate de singurătate, cu 

care se confuntă aproape toți vârstnicii (11%). Alte 

probleme care au reieșit în urma interviurilor au fost 

cele legate de faptul că bătrânii nu sunt valorizați de 

către copiii lor, au dificultăți în a se deplasa în oraș, 

nu-și pot lucra singuri terenurile agricole, mulţi având 

nevoie de asistenţă specializată.

Pensiile mici 23%

Problemele de sănătate 17%

Inexistența unui club de pensionari
13%

Lipsa unui Centru de zi

Singurătatea 11%

Lipsa  valorizării din partea copiilor 

4%Probleme de deplasare din oraș

Imposibilitatea de a-şi lucara terenurile agricole

Conflictele între vârstnici privind Azilul de bătrâni

2%

Lipsa unui asistent social

Bolile profesionale

Probleme legate de spitalizare

Lipsa unei vieți sociale
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Majoritatea locuitorilor orașului, puşi în ipostaza de a 
avea putere de decizie, au menţionat că ar lua mă-

suri pentru dotarea spitalul cu aparatură modernă 
(23%), măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii 
stradale(12%) și crearea unor noi locuri de muncă 

Printre răspunsurile date la întrebările care descriu 

viziunea locuitorilor orașului Vișeu de Sus pe ter-
men mediu (7 ani), se regăsesc preocupările lor le-

gate de dezvoltarea turismului, extinderea  zonelor 

de spațiu verde, modernizarea  infrastructurii, 
locuitorii dorind ca zona lor să redevină „Mica 

(8%). În plus, ar face demersuri pentru dezvoltarea 
economiei prin turism, ar creea un cămin pentru 
vârstnici, ar investii mai mult pentru educație  şi ar 

atrage mai mulți investitori în zonă.

Elveție”(câte 10% din răspunsuri). Din răspunsurile 

participanţilor la consultare reiese că aceștia își do-

resc un oraș cu mai mulți investitori străini, cu mai 

multe proiecte de modernizare, cu mai multe locuri 

de joacă pentru copii, cu mai multe locuri de muncă 

și totodată cu o viață socială și culturală mai activă. 

Dotarea spitalului cu aparatură modernă 23%

Îmbunătățirea infrastructurii stradale 12%

Crearea mai multor locuri de muncă 8%

Dezvoltarea economiei prin turism 7%

Construirea unui cămin de bătrâni 3%

Alocarea mai multor fonduri pentru pentru educație

2%

Atragerea de investitori

Realizarea unui centru de colectare a fructelor

Plătirea datoriilor

Refacearea canalizării

Atragerea mai multor investiții în turism

Crearea de alternative pentru petrecerea timpului liber

Dezvoltarea zootehniei

Colaborarea cu mai multe firme de consultanță

Atragerea altor lanţuri de supermarket pentru stimularea concurenţei 

Comunicarea mai bună cu cetățenii

Facilitarea accesului copiilor neșcolarizați din zonele îndepărtate

Sistematizarea orașului

Schimbarea mentalității oamenilor
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Cu turismul mai dezvoltat

10%
Să se reîntoarcă la „Mica Elveție”

Să fie cu mai mult spațiu verde

Cu infrastructura modernizată

Să fie mai curat
6%

Cu mai mulți investitori străini

Cu oamenii mai prosperi

4%

Să se păstreze la fel de întreținut

Cu mai mulți tineri implicați

Cu mai multe proiecte de modernizare

Cum a  fost în anii ‘80

Cu un bazin de înot

2%

Asemănător cu orașele din Germania și Austria

Cu mai multe locuri de joacă pentru copii

Să fie mult mai vizitat

Cu speranță de viață mai mare

Cu specialiști în consilierea familiei privind violența domestică

Cu mai multe locuri de muncă

Cu mai multe societăți comerciale

Cu o gestionare mai bună a containerelor

Cu un Centru de zi pentru vârstnici

Cu școli implicate mai mult în ecologizarea orașului

Cu funcționarea „Satului de vacanță de pe Vaser”

Cu o viață socială și culturală mai activă

Cu reguli mai stricte în ceea ce privește amenzile

Cu un parc cu fântână arteziană
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În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor 

cu locuitorii orașului Vișeu de Sus, scot în evidență 

faptul că rezolvarea unor probleme importante cu 

care se confruntă în prezent oraşul (modernizarea 

infrastructurii, lipsa locurilor de muncă, lipsa investi-

torilor și a oportunităților de dezvoltare) pot contribui 

la valorificarea potenţialului orașului. Potențialul se 

referă sporirea gradului de atractivitate care ar duce 

atât la atragerea unui număr mai mare de turişti, cât 

şi la atragerea unor investitori sau fonduri financiare, 

cu scopul de a dezvolta orașul, nu doar din punct de 

vedere economic, ci şi socio-cultural şi educaţional. 

Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi 

ar conduce la rezolvarea altor probleme majore ale 

orașului (crearea de locuri de muncă pentru tineri, 

aceştia fiind astfel motivaţi să nu părăsească orașul 

şi să-şi întemeieze familii aici). Diversificând preocu-

pările tinerilor, prin crearea de noi locuri de muncă şi 

de petrecere a timpului liber, problemele de ordin so-

cial ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea condițiile 

unei vieți calitativ mai bune.
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1. Viziune
În următorii 7 ani oraşul Vișeu de Sus va fi recunos-
cut ca o destinație turistică premium, care conservă și 
etalează valori culturale, resurse naturale și priveliști 
autentice unice, bazate pe moștenirea locală. Prin 
asigurarea unei infrastructuri locale eficiente și a unui 
mediu de afaceri care încurajează investitorii noi și 
susține inițiativa antreprenorială, se va consolida 
prosperitatea orașului, care va reuși astfel să atragă 
noi locuitori, și să ofere o bază solidă pentru dezvol-
tarea sustenabilă a comunității locale. Aceste măsuri 
vor duce la extinderea componentei de turism pe mai 
multe planuri, ca principal resort de dezvoltare locală.

2. Obiective
2.1. Obiective generale
În urma realizării auditului teritorial al oraşului Vișeu 
de Sus, a consultărilor publice întreprinse şi a conclu-
ziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii şap-
te ani, corespunzători programării financiare europe-
ne 2014 – 2020, autorităţile publice locale şi partenerii 
lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele pentru 
atingerea următoarelor obiective generale:

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor ora-

şului prin dezvoltarea infrastructurii publice 

eficiente şi prin creşterea calităţii mediului în-

conjurător  – componenta HABITAT;

2. Valorificarea potenţialului economic al ora-

şului prin susţinerea dezvoltării sustenabile a 

iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi 

investitori  – componenta ECONOMIE;

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servi-

cii socio-culturale moderne şi adaptate nevo-

ilor locale – componenta SOCIETATE.

2.2. Obiective strategice
Pentru a atinge obiectivele generale, autorităţile pu-
blice locale şi partenerii lor vor urmări urmatoarele 
obiective sectoriale:

Componenta HABITAT

 ▷ 1.1. Dezvoltarea infrastructurii orașului şi re-

zolvarea disfuncționalităților actuale

 ▷ 1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice uni-

tare a oraşului

 ▷ 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi 

conservarea naturii în oraș

 ▷ 1.4. Creșterea calității managementului public

Componenta ECONOMIE

 ▷ 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin 

pentru afaceri la nivelul orașului 

 ▷ 2.2. Valorificarea resurselor și potențialului local 

în scopul unei dezvoltări economice durabile 

Componenta SOCIETATE

 ▷ 3.1. Creșterea calității vieții tuturor locuitorilor 

orașului și sprijinirea categoriilor cu risc de ex-

cluziune sau defavorizate

 ▷ 3.2. Adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea 

unei dezvoltări armonioase a orașului și locu-

itorilor acestuia

 ▷ 3.3. Consolidarea relației autorităților publice 

locale cu cetățenii

Capitolul III. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII 
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