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I. CADRUL DE REFERINŢĂ
CAPITOLUL 1
PROFILUL JUDEŢULUI SATU MARE

1.1.

Aşezare, populaţie, suprafaţă, cadrul natural

Situat în partea de Nord-Vest a României, judeţul Satu Mare are o poziţie strategică în
cadrul regiunii Nord-Vest şi a euroregiunii Carpatică, fiind o poartă de intrare dinspre
Ungaria, prin punctul de trecere al frontierei Petea, şi Ucraina, prin Halmeu. În cadrul regiunii
de dezvoltare Nord-Vest, Satu Mare se învecinează la est cu judeţul Maramureş, la sud cu
judeţul Sălaj, la sud-vest cu judeţul Bihor, la vest cu Ungaria, iar la nord cu Ucraina, fiind
situat relativ aproape de patru capitale europene: Bucureşti (578 km), Budapesta (336 km),
Bratislava (537 km) şi Viena (580 km).
Fig. 1.1.1. Poziţia judeţului Satu Mare în cadrul regiunii de dezvolare Nord-Vest

Judeţul Satu Mare are o suprafaţă de 4418 km2(aproximativ 13% din suprafaţa
regiunii) din care peste 70% îl reprezintă terenurile agricole şi aproximativ 20% pădurile şi
alte terenuri cu vegetaţie forestieră.
1.2.

Unităţi teritorial administrative
Împărţirea administrativă a judeţului este următoarea:




două municipii de rang 2: Satu Mare (cu 111877 locuitori) şi Carei (cu 22165
locuitori)
patru oraşe de rang 3: Negreşti Oaş – 14937 loc., Tăşnad – 9338 loc., Livada –
7017 loc. şi Ardud – 7100 loc. la 1 iulie 2010
59 comune, având 220 sate în care locuiesc 191.670 de persoane.

Fig. 1.2.1. UAT-uri componente ale judeţului Satu Mare

1.3.

Cadrul natural

Relieful judeţului este variat, cuprinzând câmpia, ca şi formă dominant, dealuri şi
munţi. Zona de câmpie, componentă a depresiunii Panonice, reprezintă 63% din suprafaţa
totală şi se întinde în partea de vest şi sud-est a judeţului, fiind reprezentată de Câmpia
Someşului, Câmpia Ardudului, Câmpia Tăşnadului şi Câmpia Ierului. Zona montană ocupă
partea de nord-est şi este reprezentată de Munţii Oaşului şi o mică parte din Munţii Gutâi, cu
înălţimi cuprinse între 827m (Munţii Oaşului) şi 1200 m (Munţii Gutâi-vârful Pietrosu).
Reţeaua hidrografică a judeţului este reprezentată de trei râuri principale, alimentate mai ales
din ploi şi zăpezi:
- Someşul, cu o lungime de 60 de km, este principala axă de drenaj a apelor de
suprafaţă, străbătând judeţul pe la mijloc pe direcţia est-vest,
- Turul, cu o lungime de 66km, drenează Depresiunea Oaş şi munţii înconjurători şi
partea de nord a judeţului
- Crasna, cu o lungime de 57km, strâbate partea de vest a judeţului.
Pe lângă aceste râuri, se adaugă şi o serie de lacuri antropice: Lacul Călineşi, cu un
volum de 8,6 mil. m3,la ieşirea Turului şi Andrid, cu un volum de 17,5 mil. m3, în bazinul
Ierului, plus iazurile mici şi lacurile formate în carierele de pietriş şi nisip: Lacul de Cristal,
Balastiera de la Apa, etc.
Clima este de tip temperat – continentală, cu veri călduroase şi precipitaţii bogate.
Temperatura medie anuală a aerului este de 10-11ºC în câmpie, 7-8 ºC în Culmea Codrului şi
7-5 ºC în Munţii Gutâi. Precipitaţiile medii anuale totalizează, în judeţul Satu Mare, o
cantitate de 600-700mm în reigunea de câmpie, peste 800mm în Culmea Codrului şi peste
1000mm în regiunea muntoasă.
Resursele naturale sunt reprezentate de zăcămintele de minereuri complexe (pirită,
zinc, plumb, aur şi argint) şi de fier (limonită, siderită şi perlită), lignit, andezit, gresii, calcare,

pietrişuri, nisipuri şi argile (resurse importante pentru producerea materialelor de construcţii),
zăcăminte de betonită (necesară industriei de coloranţi şi degresanţi), precum şi de luturi
caolinoase, pământuri colorate, hidrocarburi.
Judeţul Satu Mare este bogat şi în resurse hidrominerale şi hidrotermale, fiind aşezat
pe un imens rezervor subteran, apele ivindu-se la suprafaţă ca izvoare sau prin foraje, sub
formă de ape minerale carbogazoase, cloruro-sodice cu proprietăţi alcaline, slab sulfuroase,
bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C.
Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul judeţului se încadrează în zona de
silvostepă. La vest de Carei, vegetaţia specifică nisipurilor continentale alternează cu plantaţii
pomiviticole, culturi de câmp şi păduri de salcâm. În partea de câmpie predomină stejeretele
pure sau în asociaţie cu carpen, ulm, frasin, arţar, păducel, măr sau păr pădureţ, alun, tei, iar în
părţile cu exces de umezeală (pădurea Noroieni), plopişuri şi aninişuri. Pe Piemontul
Tăşnadului şi Piemontul Codrului, s‑au extins ceretele şi asociaţiile cer – gorun – stejar, iar în
Ţara Oaşului stejarul, gorunul şi fagul. Judeţul dispune de un fond cinegetic variat (cerbi,
căprioare, lupi, vulpi, mistreţi, iepuri, fazani, potârnichi, etc.) şi importante resurse piscicole.
În prezent, activităţile de exploatare a resurselor naturale se limitează la extracţia
materialelor de construcţie, exploatarea fondului forestier şi cinegetic, a terenurilor agricole, a
apelor dulci, minerale şi termale, aceste activităţi ocupând circa 55200 de persoane (54700 în
agricultură, 300 în silvicultură şi 200 în activităţi de extracţie a materialelor de construcţie),
adică 36% din totalul populaţiei ocupate a judeţului. Considerăm că numărul persoanelor
ocupate în agricultură este mult mai redus, având în vedere că majoritatea persoanelor care
lucrează în străinătate provin din mediul rural, adică al persoanelor ocupate în sectorul primar.

Unităţi teritoriale de planificare

1.4.

Potrivit documentului de planificare de la nivel regional, Cadrul Regional Strategic de
Dezvoltare 2007-2013 al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), a fost
elaborată o metoda de zonare a teritoriului Regiunii în unităţi teritoriale de planificare (UTP),
în vederea identificării reţelei potenţialilor poli de dezvoltare precum şi a zonelor de influenţă
(nu e cazul aglomerărilor urbane mari) la nivelul Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord),
datorită faptului că la nivelul acestei regiuni, din care face parte şi judeţul Satu Mare, s-a decis
să se meargă pe o dezvoltare de tip policentric. S-a avut în vedere şi orientarea Comisiei
Europene în ce priveşte dezvoltarea rurală. UTP-urile corespund unor zone având anumite
caracteristici comune precum şi o funcţionalitate unitară. Astfel UTP-ul se poate
individualiza:
-

printr-o identitate culturală comună,

-

prin gravitaţia în jurul aceloraşi centre de influenţă,

-

prin relaţii strânse de colaborare economică între localităţile componente etc.

La nivelul unor UTP-uri erau deja constituite asociaţii între unităţile administrativ
teritoriale componente altele aveau doar un caracter informal.

UTP-ul este compus din mai multe unităţi administrativ-teritoriale (comune şi oraşe)
fără ca limitele ei să ţină cont neapărat de graniţele judeţene. De asemenea UTP-urile diferă
sensibil din punct de vedere al populaţiei sau a mărimii teritoriului pe care îl delimitează.
Criteriile enumerate mai sus au fost dezvoltate împreună cu partenerii judeţeni (la
nivelul grupului coordonatorilor ştiinţifici – arhitecţi şefi, vicepreşedinţi, cadre universitare,
experţi ADR Nord-Vest). Astfel a fost fundamentată o metoda de validare a UTP-urilor care a
luat în considerare un număr de 11 criterii vizând atât componenta naturală (relief, resurse
naturale, protecţia patrimoniului natural etc.) cât şi componenta antropică de susţinere
(structura şi dinamica populaţiei şi a resurselor de muncă, dezvoltarea aşezărilor, dezvoltarea
infrastructurilor tehnico-edilitare etc.).
Fiecare dintre propunerile de UTP-uri a fost evaluata cu metoda amintita iar acele
UTP-uri care nu au întrunit un punctaj minim au fost considerate neviabile.
Potrivit acestui document, aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest în
2006,. la nivelul judeţului Satu Mare au fost identificate 6 Unităţi Teritoriale de Planificare
(aşa cum se observă din figura 1.3.1): UTP Oaş (13 UAT-uri componente, cu polul la
Negreşti Oas), UTP Tur (8 UAT-uri componente, cu polul la Turulung), UTP Satu Mare ( 15
UAT-uri componente, cu polul la Satu Mare), UTP Adrdud (7 UAT-uri componente, cu polul
la Ardud), UTP Carei (14 UAT-uri componente, cu polul la Carei) şi UTP Tăşnad (6 UAT-uri
componente, cu polul la Tăşnad), iar două comune, Bogdand şi Hodod au fost incluse în
UTPul inter-judeţean Zona Codru.
Fig. 1.4.1. UTPuri în judeţul Satu Mare

În cadrul fiecărui UTP s-a identificat cel puţin un potenţial pol de dezvoltare – un
centru urban a cărui evoluţie economică poate antrena creşterea sau declinul întregii zone.
Intervenţiile trebuie direcţionate cu precădere către aceşti potenţiali poli de dezvoltare pornind
de la premisa că aceştia induc efecte de antrenare la nivelul întregului UTP (sau uneori chiar
pe o arie mai largă).
Menţionăm că aceste UTP-uri, propuse la nivelul judeţului Satu Mare, pe baza
informaţiilor prezentate mai sus, în procesul de planificare pentru perioada 2007-2013 de
către grupurile de lucru formate în acest proces, sunt prezentate pe baza documentului
strategic în vigoare pentru perioada 2007-2013 la nivel regional, asumat şi aprobat în cadrul
Consiliului de Dezvoltare Regională, urmând a fi reanalizate la nivel regional pentru a
confirma funcţionalitatea acestora şi, acolo unde este necesar, se vor face modificări pentru
următoarea perioadă de programare 2014-2020.

