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Strategiei de dezvoltare locală a orașului Negrești-Oaș,
pe termen mediu și lung (orizonturi 2013 – 2020 – 2030)

I. Profilul demografic, social şi economic al orașului Negrești-Oaș
1. Dezvoltare urbană
1.1. Date geografice
Orașul Negrești-Oaș este cea de-a treia localitate urbană ca mărime din Județul Satu-Mare,
după Municipiile Satu Mare și Carei, fiind centru tradițional al zonei istorice și etnografice
din nordul acestui județ, cunoscută ca și ”Țara Oașului”, un areal preponderent rural.
Orașul Negrești Oaș este așezat în extremitatea nord-estică a județului Satu Mare, la o distanță
aproximativ egală (50-55 km) față de centrele urbane de rang superior: Baia Mare, Satu Mare
și Sighetu-Marmației. Localitatea se învecinează la nord cu comuna Certeze, la nord-vest cu
Bixadul, la sud cu comuna Vama și la vest cu localitatea Tur, care face parte integrantă din
acesta, și cu Județul Maramureș. Deși se află la o distanță de doar 25 de km de granița cu
Ucraina, cele mai apropiate puncte de trecere a frontierei se află la peste 50 km (Sighetu
Marmației și Halmeu). Cu toate acestea, avantajul acestei pozitionării în zona de graniță este
posibilitatea de a dezvolta proiecte în comun cu țările învecinate și accesarea de finanțări
nerambursabile din Programele de Cooperare Teritorială Europene. De asemenea, trebuie
menționat că orașul se află în zona centrală a continentului european, o poziție geostrategică
importantă în contextul integrării europene a fostelor state din C.S.I. (în special Ucraina).
Clima oraşului Negreşti Oaş este temperat continentală cu temperaturi medii de 18 – 190
grade vara şi temperaturi cuprinse între -12 şi 30 grade iarna, volumul precipitaţiilor în această
zonă sunt cuprinse între 900 – 950 mm/m2.
Reţeaua hidrografică care împânzeşte oraşul este formată din râul Tur, pârâul Tâlna Mare şi
pârăul Valea Albă.
Râul Tur este un afluent al râului Tisa. Râul se formează în munţii Oaş la confluenţa braţelor
Gorova şi Turişor. Râul Tur străbate Câmpia de Vest, curge pe linia frontierei dintre Ucraina
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şi România şi se varsă apoi în Tisa pe teritoriul Ungariei. Pe o porţiune de 1,1 km râul
marchează frontiera româno-ungară, iar pe un segment de 5,2 km urmează cursul frontierei
româno-ucrainene.
Coeficientul seismic din zonă conform Normativ P100 – 92 înregistrează valori cuprinse între
0,08 şi 0,12.
Deși este atestată documentar din secolul al XIII-lea și s-a dezvoltat continuu, localitatea a
primit statutul de oraș doar în anul 1964, în componența acestuia intrând orașul propriu-zis,
satul Tur și cătunul Luna, actualmente alipite de oraș și devenite cartiere ale acestuia. Pentru o
scurtă perioadă de timp, în anii 50, Negreștiul a avut statutul de reședință a raionului Oaș.
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) – Secțiunea a IV-a
”Rețeaua de localități”, orașul Negrești-Oaș intră în categoria localităților de rangul III. În
baza H.G. nr. 998/2008, orașul Negrești-Oaș a fost inclus în categoria centrelor urbane care
pot accesa fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei economice și sociale
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional
2007-2013, pre-condiția pentru accesare fiind elaborarea unui Plan Integrat de Dezvoltare
Urbană (P.I.D.U.). Acest plan a fost elaborat, cu ajutorul unui consultant selectat prin
procedură de achiziție publică, orașul accesând fonduri pentru 4 proiecte prioritare de
dezvoltare urbană ale localității.
Deși orașul intră în categoria localităților urbane mici (sub 20.000 de locuitori), prin prisma
funcțiunilor complexe pe care le deține, acesta joacă rolul de centru polarizator al zonei rurale
de nord-est a Județului Satu-Mare (cunoscută ca ”Țara Oașului”), în zona sa de
polarizare/influență maximă fiind incluse comunele Bixad, Cămârzana, Certeze, Orașu Nou,
Racșa, Târșolț și Vama, cu o populație totală de 27.356 de locuitori la RGPL 2011 (rezultate
preliminare). Prin urmare, zona deservită de orașul Negrești-Oaș are o populație totală de
37.237 de locuitori (inclusiv populația orașului propriu-zis), ceea ce reprezintă 11,3% din
populația totală a Județului Satu-Mare.
În prezent, teritoriul administrativ al orașului este de 13.011 hectare (130,11 kmp), ceea ce
reprezintă 2,9% din suprafața totală a Județului Satu-Mare, fiind una dintre cele mai extinse
așezări din acest județ, prin prisma extinderii acesteia în zona montană. Din suprafața totală,
conform Bilanțului Teritorial al noului Plan Urbanistic General al orașului, aprobat în 2012,
6.582,93 ha au destinație agricolă (50,6% din total), 6.156,06 ha sunt păduri, 68,20 ha sunt
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ape, 68,20 ha sunt drumuri, 103,33 ha sunt curți și construcții, iar 32,28 ha sunt terenuri
neproductive.
Conform Bilanțului Teritorial Existent din noul Plan Urbanistic General al orașului Nergrești
Oaș, aprobat în anul 2012, suprafața intravilană este de 1.889,48 de hectare, dintre care
1.219,82 ha sunt ocupate de locuințe și funcțiuni complementare (64,6% din total), 66,12 ha
(3,5%) de unități industriale și depozite, 3,5 ha (0,2%) de construcții agro-zootehnice, 29,06
ha (1,5%) de instituții și servicii publice, 93,10 ha (4,9%) de căi de comunicații, 338,50 ha
(17,9%) de spații verzi, de protecție, de sport și agrement, 14,5 ha (0,8%) de ape, 10,91 ha
(0,6%) de construcții tehnico-edilitare, 7,12 ha (0,4%) de depozite de deșeuri și cimitire, iar
106,85 ha reprezintă terenuri cu altă destinație.
Figura nr. 1 - Suprafața fondului funciar din Orașul Negrești-Oaș, după modul de folosință (%
din total), în anul 2012
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Sursa : Planul Urbanistic General al Orașului Negrești-Oaș
1.2. Profilul demografic
În ceea ce privește evoluția demografică, ultimele estimări furnizate de Institutul Național de
Statistică, cele pentru 1 iulie 2012, indică faptul că populația stabilă a orașului Negrești-Oaș a
fost de 15.033 de locuitori, dintre care 7.345 de sex masculin (48,9%) și 7.688 de sex feminin
(51,1%). Aceștia reprezintă 4,2% din populația totală a Județului Satu-Mare și plasează
localitatea în categoria orașelor mici, în context național.
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Populația orașului a înregistrat creșteri continue ale populației până în anul 1993, când a atins
o valoare maximă de 16.733 de persoane, după care a intrat pe un trend descedent care
continuă și în prezent, în 2011 înregistrându-se valoarea minimă (14.937 de persoane). Prin
urmare, în perioada 1990-2012, populația orașului a scăzut cu 1.185 de persoane (-7,4%).
Scăderea a fost mai semnificativă în rândul persoanelor de sex masculin (-9,2%), în timp ce
numărul femeilor a scăzut cu 5,4%. Spre comparație, în același interval, populația Județului
Satu-Mare a scăzut cu 13%, cea a Regiunii Nord-Vest cu 9%, iar cea a României cu 8%.
Figura nr. 2 – Evoluția populației stabile a Orașului Negrești-Oaș, în perioada 1990-2012
(estimări)
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012.
Trebuie totuși menționat că datele prezentate mai sus sunt estimări intracenzitare și că o
acuratețe mai mare o prezintă datele de la recensămintele generale ale populației și
locuințelor. Rezultatele finale ale Recensământului din 2011 vor fi publicate de Institutul
Național de Statistică în semestrul II 2013. Conform datelor preliminare ale Recensământului
General al Populației și Locuințelor din 2011, populația stabilă a orașului Negrești-Oaș a fost
de 9.881 de locuitori (3% din populația totală a județului), dintre care 4.719 de sex masculin
(47,8%) și 5.162 de sex feminin (52,2%). Dintre aceștia, 373 de persoane locuiau în cartierul
Luna, 932 în cartierul Tur, iar 8.576 în zona centrală a orașului. Față de precedentul
recensământ, cel din anul 2002, populația orașului a scăzut cu 3.990 de persoane (-28,8%),
înregistrând una dintre cele mai pronunțate scăderi din România, după Municipiile Roman (32%) și Onești (-30%). Această scădere a fost cauzată în principal de migrația externă a
populației, cunoscut fiind faptul că Țara Oașului este una dintre zonele cele mai afectate de
acest fenomen. Față de recensământul din 1992, când s-a înregistrat cel mai mare număr de
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locuitori din istoria orașului (16.648), populația orașului a scăzut cu 40,6%. Elocvent este și
faptul că populația stabilă a orașului înregistrată la recensământul din 2011 este similară cu
cea din 1966.
Figura nr. 3 – Evoluția populației stabile a Orașului Negrești-Oaș, la recensăminte, în
perioada 1966-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică.
La Recensământul General al Populației și Locuințelor din anul 2011, 2.734 de locuitori cu
domiciliul în orașul Negrești-Oaș erau absenți, dintre care 1.071 pe termen scurt (sub 1 an),
iar 1.663 pe termen lung. Aceștia reprezintă 23,7% din populația cu domiciliul în localitate,
fără a mai adăuga aici și persoanele plecate care nu au mai putut fi recenzate, pentru că niciun
membru al familiei nu a rămas în localitate. Dintre cele 2.734 de persoane plecate, 1.537 erau
de sex masculin (56,2%), iar 1.197 de sex feminin (43,8%).
Din perspectiva structurii etnice a populației, 94,3% dintre locuitori sunt români, 2,9%
maghiari, 1,9% romi, iar 0,9% sunt de altă etnie sau nu au dorit să și-o declare. Din totalul
locuitorilor, 96,2% dintre locuitori vorbesc limba română, 2,9% limba maghiară, 0,1% limba
romani, în timp ce restul nu și-au declarat limba maternă.
Figura nr. 4 – Structura etnică a locuitorilor orașului Negrești-Oaș, la Recensământul General
al Populației și Locuințelor din 2011
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Sursa : Direcția Județeană de Statistică Satu-Mare. Rezultatele provizorii ale RGPL 2011
În ceea ce privește apartenența religioasă, 71,2% dintre locuitorii orașului s-au declarat
ortodocși, 4,6% penticostali, 3,6% romano-catolici, 3,4% greco-catolici, 1,7% reformați. De
asemenea, există comunități importante ale martorilor lui Iehova, adventiștilor de ziua a 7-a,
baptiștilor, etc., care totalizează 12,8% din populație. De asemenea, 2,8% dintre locuitori au
declarat că sunt atei, nu au religie sau nu au dorit să și-o declare.
Figura nr. 5 – Structura confesională a locuitorilor orașului Negrești-Oaș, la Recensământul
General al Populației și Locuințelor din 2011
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Sursa : Direcția Județeană de Statistică Satu-Mare. Rezultatele provizorii ale RGPL 2011
În comparație cu media județeană și regională, structura etnică și confesională a populației
orașului este mai omogenă.
	
  

6	
  

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

La nivelul anului 2011, 13,2% din populația orașului era reprezentată de tineri (0-14 ani),
73% de adulți (15-59 ani) și 13,8% vârstnici (60 de ani și peste). În comparație cu media
județeană, regională și națională, ponderea populației vârstnice și a celei tinere din totalul
populației orașului Negrești-Oaș sunt semnificativ mai reduse, iar cea a populației adulte mai
ridicată, ceea ce indică existența unor resurse semnificative de forță de muncă.
În intervalul 1990-2011, ponderea populației tinere s-a redus substanțial, de la 29,6% la
13,2%, pe fondul reducerii dramatice a natalității, iar cea a vârstnicilor a crescut de la 6,9% la
13,8%. Prin urmare, putem vorbi și în cazul localității de un proces de îmbătrânire a
populației, chiar dacă acesta se manifestă la o scară mai redusă decât în alte zone.
Figura nr. 6 – Structura populației pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2011 (estimare)
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012.
Ponderea foarte ridicată a populației de vârstă adultă (15-59 de ani) din localitate este
rezultatul ratei foarte ridicate a natalității din anii 70-80, însă această grupă de vârstă este cea
mai afectată de fenomenul migrației externe.
În ceea ce privește dinamica principalilor indicatori demografici, în perioada postcomunistă,
la nivelul localității, s-a înregistrat o scădere dramatică a natalității, de la 327 de nașteri în
1990, la 101 în 2011, concomitent cu menținerea mortalității la un nivel relativ constant (125
vs 122 de decedați). Prin urmare, sporul natural a fluctuat în jurul valorii de 0 în ultimii ani,
înregistrând chiar și valori negative în unii ani (1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010,
2011). Cu toate acestea, deficitul natural din ultimii ani a înregistrat valorii scăzute și nu a
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contribuit semnificativ la scăderea populației localității, care poate fi pusă, mai degrabă, pe
seama migrației externe a populației.
Figura nr. 7 – Evoluția natalității, mortalității și a sporului natural din Orașul Negrești-Oaș, în
perioada 1990-2011
350
300
250
200
150

Născuţții	
  vii

100
50

Spor	
  natural

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

-‐100

19
92

19
90

0
-‐50

Decedaţți

Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012.
La nivelul anului 2011, rata natalității din orașul Negrești-Oaș a fost de 6,8‰, iar cea a
mortalității de 8,2‰, ambele find mult mai reduse în comparație cu media județeană,
regională și națională.
Figura nr. 8 – Rata natalității, mortalității și a sporului natural (‰), în anul 2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012. Calcule proprii

	
  

8	
  

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

Rata foarte scăzută a natalității din localitate poate fi explicată prin migrația masivă a
populației tinere, din grupele de vârstă fertile (20-39 ani), precum și prin fenomenul de
amânare a nașterii, din rațiuni economice. Pe de altă parte, rata scăzută a mortalității este
rezultatul ponderii mai scăzute a populației vârstnice, dar și a creșterii speranței de viață.
Dacă în deceniile trecute rata mortalității infantile din zona Negrești-Oaș era una dintre cele
mai ridicate din țară (23,7‰ în perioada 1990-1994), în ultimii ani aceasta a scăzut la valori
similare cu cele înregistrate la nivel național (7,7‰, în perioada 2007-2011).
Figura nr. 9 – Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri din orașul Negrești-Oaș, în perioada
1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012.
Rata nupțialității se menține încă la un nivel ridicat (8,3‰ în 2011, față de o medie națională
de 4,9‰, una regională de 5,4‰ și cea județeană de 5,7‰), deși a înregistrat un recul
important în ultimii ani. Rata mai ridicată a nupțialității de la nivelul localității poate fi pusă
pe seama ponderii ridicate a populației tinere cu domiciliul în localitate (generațiile născute în
anii 70 și 80). Cu toate acestea, majoritatea cuplurilor nou-formate nu rămân în localitate, ci
preferă să lucreze în străinătate.
În ceea ce privește rata divorțialității, aceasta a fost de 2,3‰ în 2011, peste media județeană
(1,58‰), regională (1,63‰) și națională (1,68‰). Amplificarea acestui fenomen după 1990
poate fi pusă pe seama mai multor factori socio-economici, precum dificultățile economice,
destrămarea familiilor prin migrația externă, schimbarea mentalității, etc.
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În ceea ce privește nivelul de instruire al populației din localitate, ultimele date calitative
disponibile sunt cele de la Recensământul General al Populației și Locuințelor din 2002, care
reflectă faptul că doar 4,7% dintre locuitorii orașului aveau studii superioare (media județeană
este de 4,4%), cei mai mulți dintre aceștia (66,2%) absolvind învățământul secundar (liceu sau
școală profesională), respectiv primar (21,7%). Prin urmare, putem afirma că nivelul de
instruire al populației din localitate este nesatisfăcător și neadaptat la cerințele unei economii
bazate pe cunoaștere.
Este de așteptat ca datele finale ale recensământului din 2011 să indice o creștere a ponderii
persoanelor cu studii superioare, însă aceasta se menține la cote scăzute din cauza migrației
tinerilor înalt calificați către marile orașe sau alte țări.
Figura nr. 10 – Structura populației orașului Negrești-Oaș, după nivelul de instruire, în 2002
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Rezultatele finale ale RGPL 2002
1.3. Fondul locativ
Conform estimărilor Institutului Național de Statistică, la nivelul orașului Negrești-Oaș
existau, la finalul anului 2011, 6.334 de locuințe, dintre care 74 în proprietate publică (1,2%)
și 6.260 în proprietate privată (98,8%). Față de anul 1990, se constată o dinamică foarte
accentuată a fondului de locuințe, numărul acestora crescând cu 2.089 (+49,2%), pe fondul
construcției de noi locuințe private. Numărul locuințelor aflate în proprietate publică a scăzut
însă de la 158 la 74, din cauza fondurilor reduse alocate pentru construcția de locuințe sociale
și pentru tineri. În ultimii 5 ani, în oraș s-a construit doar un bloc cu 43 de locuințe, în regim
de închiriere, prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.).
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Figura nr. 11 – Evoluția numărului de locuințe din orașul Negrești-Oaș, în perioada 19902011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012.
Cele 6.334 de locuințe din localitate aveau, în 2011, o suprafața locuibilă totală de 365.172 de
mp de arie desfășurată, în creștere cu 160,8% față de anul 1990. Prin urmare, suprafața
locuibilă medie a unei locuințe a ajuns la 57,7 mp, față de doar 33 mp în 1990. Acesta este
rezultatul construcției de noi locuințe moderne, cu spații generoase, precum și a extinderii
celor existente. Spre comparație, la nivel județean, locuințele au în medie 42,3 mp, la nivel
regional 40,3 mp, iar media națională este de 39,4 mp arie desfășurată.
Figura nr. 12 – Suprafața medie locuibilă a locuințelor din orașul Negrești-Oaș, în perioada
1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
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Fiecare locuitor al orașului dispunea în medie, în anul 2011, de 24,3 mp de arie locuibilă, mult
peste județeană (16,5 mp), regională (16,1 mp) și națională (15,6 mp).
În perioada 1990-2011, numărul total de locuințe construite în localitate a fost de 1.724, dintre
care 371 din fonduri publice (21,5% din total) și 1.353 din fonduri private (78,5%).
Locuințele noi construite în localitate au reprezentat 12,2% din totalul locuințelor construite în
Județul Satu-Mare în perioada analizată, orașul fiind cel mai dinamic din județ din punct de
vedere imobiliar. Numărul mare de locuințe noi din ultimele două decenii a fost susținută
preponderent de remiterile de bani ale localnicilor care lucrează în străinătate.
Figura nr. 13 – Numărul de locuințe finalizate în orașul Negrești-Oaș, în perioada 1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Din totalul locuințelor existente în localitate, 1.600 (25% din total) sunt amplasate în blocuri
construite în perioada comunistă, cu un grad redus de confort, de izolare termică și care oferă
orașului un aspect urban neplăcut.
Multe dintre locuințele nou-construite, au fost amplasate în mod haotic, motiv pentru care a
fost imperios necesară revizuirea Planului Urbanistic General al orașului, aprobat în Consiliul
Local în luna mai 2012, care cuprinde și regulamentul urbanistic al localității, al cărui rezultat
este rezolvarea problemelor întâmpinate până acum și respectarea legislației în vigoare pentru
domeniul urbanistic.
Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populației și Locuințelor din 2011
indică faptul că 77,8% dintre locuințele din oraș dispun de alimentare cu apă, 75,9% de
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canalizare, 90,6% de instalație electrică, iar 30,5% de încălzire centrală. Pe de altă parte,
88,3% dintre locuințe sunt dotate cu baie, iar 75,1% cu baie.
1.4. Structura urbană
Din punct de vedere al țesutului urban, orașul are o zonă centrală, bine conturată, care
concentrează toate funcțiunile importante din oraș (Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş,
Policlinica, Poşta, Biblioteca orăşenească, Trezoreria, Poliţia, Primăria, Administraţia
Finanţelor Publice, Parohia Reformată, Liceul Teoretic, Parchetul, Judecătoria, școli și
grădinițe, bănci, unități comerciale, parcul central, etc.), precum și zona blocurilor de locuințe,
de-a lungul principalei străzi din oraș - Str. Victoriei (DN 19), care străbate orașul de la nord
la sud. Restul străzilor sunt dispuse preponderent perpendicular pe această stradă, fiind
paralele cu râul Tur, care împarte orașul în două.
Zona industrială este amplasată în zona de sud-vest a orașului, între DN 19 (Str. Victoriei) și
Calea Ferată Satu-Mare – Bixad. Aici funcționează și gara orașului, care dispune și de
infrastructură pentru manipularea mărfurilor transportate pe cale ferată. În prezent,
infrastructura industrială construită în perioada comunistă este doar parțial utilizată de diferite
companii private și este relativ uzată fizic și moral.
Densitatea locuirii este foarte ridicată în zona centrală a orașului și scade concentric către
marginea orașului, în pofida construcției unui număr mare de locuințe individuale (vile) și în
zonele periferice.
2. Infrastructură
2.1. Infrastructura de transport
2.1.1. Transportul rutier. Transportul în comun.
Accesul rutier în orașul Negrești-Oaș se face prin DN 19, un drum național principal care face
legătura între Oradea, Satu-Mare și Sighetu-Marmației. De asemenea, acest drum asigură
accesul la DN 1C (E 81), care face legătura între Satu Mare și Baia Mare. Importanța
strategică a acestui drum constă și din faptul că face legătura între partea de est și de nord a
țării (prin Pasul Prislop) către granița româno-maghiară (Vama Petea) În pofida importanței
acest drum național, acesta nu a beneficiat de lucrări de reabilitare, ci doar de întreținere, fiind
într-o stare tehnică proastă.
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Legătura cu localitățile rurale învecinate din Țara Oașului se realizează prin drumurile
județene DJ 109L, care leagă orașul de comunele Bixad, Călinești-Oaș, Gherța Mică, Turț,
Halmeu și cu granița româno-ucraineană. Acest drum a beneficiat de lucrări ample de
reabilitare, prin intermediul unui proiect co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (F.E.D.R.), prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în valoare totală de
60,5 mil. Lei.
De asemenea, prin cartierul Tur trece și DJ 197, care asigură legătura cu comunele Vama
(joncțiune cu DN 19) și Călinești-Oaș, trecând inclusiv prin zona de agrement Valea Măriei.
Acest drum a fost parțial modernizat (2 km) în anul 2012, cu finanțare de la bugetul
Consiliului Județean Satu Mare, în cuantum de 0,8 mil. Lei.
Deși nu străbate teritoriul administrativ al orașului, DJ 109L are o importanță deosebită pentru
localitate, asigurând legătură rapidă cu orașul Seini și Municipiul Baia Mare. Și acest drum a
fost modernizat pe o lungime de 4,8 km, printr-o finanțare de 3,8 mil. Lei, asigurată de
Consiliul Județean Satu Mare. De asemenea, DJ 109K, care asigură legătura cu comunele
Cămârzana și Târșolț, a fost modernizat în 2012 pe o lungime de 5,2 km, lucrări în valoare de
2,5 mil. Lei. Prin urmare, putem concluziona că legăturile rutiere dintre oraș și comunele din
Țara Oașului sunt satisfăcătoare.
Transportul interurban este asigurat de operatori privați, existând curse regulate către
următoarele localități :
- Livada - Satu Mare (11 curse/zi) – operator S.C. AUTO REFLEX S.R.L. ;
- Boinești - Târșolț (3 curse/zi) – operator S.C. VLAD TRANS S.R.L. ;
- Bixad – Cămârzana (3 curse/zi) – operator S.C. FLORIN PROD S.R.L. ;
- Certeze – Huta (4 curse/zi) – operator S.C. COPIL TRANS S.R.L. ;
- Baia Mare (2 curse/zi) – operator S.C. AZUR TC S.A. ;
- Bixad (5 curse/zi) – operator S.C. AUTO REFLEX S.R.L. ;
De asemenea, compania CHRISTIAN TRANSFERS S.R.L. operează zilnic două curse
internaționale către Budapesta. La acestea se adaugă curse regulate către alte destinații din
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Europa, cererea fiind ridicată, în contextul numărului mare de localnici care lucrează în
străinătate.
La nivelul anului 2011, la nivelul orașului Negrești-Oaș existau 57 km de străzi orășenești, în
creștere față de anul 1990 (39 km), ca urmare a extinderii tramei stradale în noile zone
rezidențiale ale orașului. Dintre acestea, doar 18 km (31,6% din total) erau străzi modernizate,
restul de 39 km fiind doar pietruite sau de pământ. Cu toate acestea, în comparație cu anul
1990, lungimea străzilor modernizate s-a dublat.
Figura nr. 14 – Lungimea (km) a străzilor orășenești din orașul Negrești-Oaș, în perioada
1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al orașului, situaţia fizică a străzilor care se
dezvoltă perpendicular şi cele care asigură legătura paralelă cu artera principală, sunt
necorespunzătoare prezentând probleme tehnice cum ar fi:
Ø capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier;
Ø circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor;
Ø colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu este
rezolvată;
Ø gurile de scurgere sunt înfundate şi insuficiente;
Ø podeţele de acces la proprietăţi sunt necorespunzătoare, iar trotuarele nu sunt
amenajate.
Starea tehnică a străzilor studiate au un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de
străzi a oraşului, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii.
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În prezent, în oraș există aproximativ 5.000 de autoturisme, la care se adaugă traficul zilnic de
pe DN 19, care străbate orașul de la nord la sud, precum și fluxul de mașini din perioada de
vară, când persoanele care lucrează în străinătate se află în concediu în orașul natal. În aceste
perioade, se produce o congestionare a traficului mai ales în zona centrală a orașului – Str.
Victoriei.
În lipsa unei variante de ocolire a orașului, transportul greu din localitate este direcționat, în
prezent, pe traseul Str. Turului – Str. Moților – Str. Ion Creangă, paralel cu centrul orașului,
însă acesta străbate o zonă cu o densitate ridicată a locuirii.
În prezent, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(F.E.D.R.), prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în cadrul unui contract de lucrări
de 8,1 mil. Lei fără T.V.A., se derulează lucrări de modernizare a 6 străzi din localitate,
respectiv : Vrăticel, Unirii, Cornetului, Oaşului, Valea Cerbului şi Morii. Lucrările au demarat
deja și vor fi finalizate în anul 2014.
De asemenea, drumul de acces la zona turistică Luna-Șes (DC 75) a fost modernizat pe o
lungime de 8,4 km, urmare a unei investiții de 15 mil. lei, cu finanțare de la bugetul local, al
Consiliului Județean și din fonduri guvernamentale. De asemenea, lucrări de modernizare au
fost efectuate și pe DC 11, care face legătura cu cartierul Tur.
2.1.2. Transportul feroviar
Orașul Negrești-Oaș este străbătut de calea ferată normală 417, o linie simplă cu o lungime de
52 km, neelectrificată, care asigură legătura între Municipiul Satu-Mare și comuna Bixad, din
proximitatea orașului. Astfel, încă de la construcția sa, linia a fost proiectată să asigure atât
transportul de călători, cât și cel de mărfuri.
În prezent, la nivelul localității există o stație de cale ferată și o haltă, în partea de nord a
orașului. Stația de cale ferată din localitate este o clădire cu o capacitate mare și se află într-o
stare relativ bună, în timp ce halta nu este amenajată, fiind un simplu punct de oprire.
În prezent, acest traseu de cale ferată este operat de o companie privată – S.C. REGIONAL
S.R.L., cu 6 curse/direcție în fiecare zi. Distanța între Negrești-Oaș și Satu-Mare este parcursă
în circa o oră și 20 minute, în timp ce distanța până la Bixad se parcurge în 12 minute. În
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aceste condiții, viteza medie de deplasare este de circa 31 km/h (incluzând durata de
staționare).
De menționat e și faptul că în zonă a existat o rețea de căi ferate industriale și forestiere (de
ex. pe Valea Rea și pe valea râului Talna Mare), care sunt în prezent nefuncționale, dar care
pot fi reabilitate și utilizate în scop turistic, străbătând zone cu peisaje deosebite.
2.1.3. Transportul aerian
Orașul Negrești-Oaș se află la o distanță redusă (circa 50 km) de două aeroporturi
internaționale – Baia Mare și Satu Mare, de unde se operează curse regulate TAROM către
Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” Otopeni, hub-ul aerian al României, precum și curse
charter către diferite destinații turistice.
2.2. Infrastructura tehnico-edilitară
La nivelul orașului Negrești-Oaș există o rețea simplă de distribuție a apei potabile în lungime
totală de 39 km. Față de anul 1990, rețeaua de alimentare cu apă s-a extins cu 20,2 km, ca
urmare a investițiilor realizate de autoritățile locale. Datele preliminare ale Recensământului
General al Populației și Locuințelor din 2011 a indicat faptul că 77,8% dintre locuințele din
oraș dispun de alimentare cu apă, restul folosind instalații proprii sau fântâni. Pe de altă parte,
având în vedere că lungimea totală a străzilor orășenești din localitate este de 57 km, putem
concluziona că doar 68,4% din lungimea acestora este acoperită de rețeaua de alimentare cu
apă, cele mai problematice zone fiind cele de la periferia localității și din localitățile
componente Tur și Luna.
Figura nr. 15 – Evoluția lungimii (km) a rețelei simple de distribuție a apei potabile din orașul
Negrești-Oaș, 1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile din oraș a fost de 5.184 mc/zi, în 2011,
aceasta fiind suficientă în raport cu nivelul mediu al consumului (1.128,8 mc/zi în 2011). În
același an, cantitatea totală de apă distribuită consumatorilor din localitate a fost de 412.000
mc, dintre care 317.000 mc pentru consumatorii casnici și 95.000 mc pentru cei non-casnici
(întreprinderi, instituții publice). Față de anul 2000, primul pentru care există date statistice,
consumul de apă din Negrești-Oaș a scăzut cu 63,5%, pe fondul restrângerii activității
industriale din oraș, a migrației masive a populației, dar și a contorizării consumului și a
pierderilor din rețea.
Figura nr. 16 – Evoluția cantității de apă potabilă distribuită în orașul Negrești-Oaș, în
perioada 2000-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
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Rețeaua de distribuție a energiei electrice totalizează 85,4 km de cabluri, dintre care 70,8 km
de linii aeriene și 14,6 km de linii subterane, conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.
Cea mai mare parte a liniilor și posturilor de transformare au durata de viață depășită,
generând frecvente întreruperi ale furnizării de energie electrică către consumatorii din
localitate.
Serviciul de iluminat public este asigurat de autoritățile locale, fiind necesare lucrări de
extindere și de înlocuire a corpurilor de iluminat cu unele ecologice, care să reducă consumul
de energie, implicit și alocările de la bugetul local pentru acestea.
În ceea ce privește distribuția energiei termice în regim centralizat pentru cele 1.600 de
apartamente și instituții publice din oraș, aceasta a fost sistată încă de la începutul anilor 90,
când au fost înlocuite cu centrale termice individuale pe bază de gaze naturale.
La nivelul anului 2011, lungimea totală a rețelei simple de canalizare din localitate era de 31,2
km, iar numărul locuințelor conectate la rețea reprezenta 75,9% din totalul celor existente în
Negrești-Oaș. Față de anul 1990, rețeaua de canalizare s-a extins cu 20 km, pe fondul
investițiilor realizate de autoritățile locale.
Figura nr. 17 – Evoluția lungimii (km) rețelei simple de canalizare din orașul Negrești-Oaș
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Cu toate acestea, rețeaua de canalizare acoperă doar 54,7% din lungimea străzilor orășenești
din localitate, iar cetățenii din cartierul Tur nu dispun de acest serviciu.

	
  

19	
  

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

Oraşul Negreşti-Oaş este alimentat cu gaze naturale din Sistemul National de distribuţie prin
intermediul magistralei de transport gaze naturale de presiune înaltă care traversează judeţul
pe direcţia: Dej - Târgu Lăpuş - Baia Mare - Satu Mare - Ø 12¾. Rețeaua de distribuție a
gazelor naturale din Negrești-Oaș a fost înființată în anul 2004 și s-a extins continuu,
ajungând în 2011 la o lungime totală de 35,1 km. Cu toate acestea, doar 30,5% dintre
locuințele existente în oraș dispun de instalație de încălzire centrală, majoritatea acestora
folosind încă sobe pe bază de combustibil solizi pentru încălzire, cu impact negativ asupra
mediului înconjurător.
Figura nr. 18 – Evoluția lungimii (km) rețelei de distribuție a gazelor naturale din orașul
Negrești-Oaș, în perioada 2004-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
O dată cu extinderea rețelei de distribuție și branșarea de noi consumatori, volumul de gaze
naturale distribuite locuitorilor din Negrești-Oaș a crescut semnificativ, până la un maxim de
2.555.000 mc în 2011, dintre care 1.565.000 mc pentru consumatorii casnici, iar 990.000 mc
pentru cei non-casnici.
Figura nr. 19 – Evoluția volumului de gaze naturale distribuite (mii mc) consumatorilor din
orașul Negrești-Oaș, în perioada 2004-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Infrastructura de telecomunicații de la nivelul localității este bine dezvoltată, în zonă fiind
disponibile toate rețelele de telefonie mobilă funcționale în România (ORANGE,
VODAFONE, COSMOTE, RCS&RDS). Serviciile de telefonie fixă digitală sunt, de
asemenea, disponibile, prin operatorii ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, însă numărul de
posturi telefonice fixe a scăzut în ultimii ani, în favoarea telefoniei mobile. În ceea ce privește
internetul, operatorii privați (ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, etc.) asigură internet în
bandă largă, inclusiv pe terminale mobile, în sistemul 3G.
Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, infrastructura pentru serviciile de situaţii de
urgenţă care cuprinde atât pompierii, cât şi protecţia civilă are o situaţie precară. Aparatura
necesară protecţiei civile este insuficientă sau în unele cazuri chiar inexistentă. Pompierii nu
au echipamente de intervenţie noi, toate fiind vechi stricându-se des necesitând reparaţii dese
şi costisitoare. În prezent, în localitate activează și serviciul de intervenție rapidă S.M.U.R.D.
În cadrul proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare în Județul Satu-Mare”, co-finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu
2007-2013, la nivelul orașului Negrești-Oaș se derulează investiții cifrate la 14,4 mil. Euro în
rețeaua de distribuție a apei potabile și de canalizare, care vor consta din :
- reabilitarea frontului de captare a apei și a conductei de aducțiune din zonele Valea Rea –
Huta, Valea Albă, Tur;
- reabilitarea și extinderea stației de tratare a apei;
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- reabilitarea rețelelei existente de distribuție a apei, pe o lungime de 3.200,52 m (pe străzile :
1 iunie, Vrăticel, Victoriei, Vâltorii, Pădurii);
- extinderea rețelei de distribuția a apei potabile pe o lungime de 22.112,50 m (pe străzile :
Luna, Pietrosului, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Zorilor, Livezilor, Podului, Pădurii,
Corni, Oașului, Rozelor, Dumbrava, Moților, Gării, Arenei, Unirii II, Pieței, Morii,
Magnoliei, Viitorului, Valea Cerbului, Primăverii, Salcâmilor, Cartier Tur, Victoriei), inclusiv
realizarea de noi branșamente la aproximativ 1.671 de gospodării, cu 5.000 de locuitori,
dimensionate la nevoi gospodărești de 120 l/zi, în perspectiva anului 2020;
- instalarea a 137 de hidranți supraterani de incendiu, a 72 de cămine de vane, a 11 cămine
pentru reductor de presiune și a unui cămin pentru hidrofor ;
- extinderea și modernizarea stației de tratare a apei – inclusiv treaptă terțiară;
- extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 20.241,53 m, inclusiv realizarea de noi
branșamente (pe străzile : Pietrosului, Tudor Vladimirescu, Tineretului, Zorilor, Livezilor,
Pădurii, Oașului, Moților, Gării, Arenei, Unirii II, Pieței, Unirii 1, Morii, Magnoliei,
Viitorului, Valea Cerbului, 1 Iunie, Victoriei, Borcutului, Cartier Decebal, Cornetului, Ion
Creangă, Lăcrămioarelor, Mesteacănului, Popești, Vâltorii);
- reabilitarea rețelei de canalizare existente, pe o lungime de 2.065,71 m (canalele colectoare
de pe străzile 1 iunie și Turului);
- instalarea a 4 stații de pompare a apelor uzate.
În plus, operatorul regional de apă-canal s-a angajat să asigure, din fonduri proprii,
contorizarea tuturor consumatorilor branșați la rețea. Lucrările la acest proiect vor demara în
2013 și vor fi finalizate în 2015, când 90% din locuințele existente în localitate vor fi
racordate la rețeaua de apă și canalizare, iar calitatea și presiunea apei vor crește semnificativ.
Pentru implementarea proiectului, serviciile de apă şi canalizare din Negreşti Oaş au fost
preluate, în toamna anului 2010, de operatorul regional SC Apaserv SA Satu Mare, după ce
contractul cu SC Recom S.A., aflată în subordinea Consiliului Local, expirase. Astfel,
preţurile la serviciile furnizate populaţiei au crescut semnificativ, însă, o dată finalizat,
proiectul va aduce beneficii substanțiale consumatorilor.
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De asemenea, în cadrul proiectului de dezvoltare a zonei turistice Luna-Șes, s-a construit o
conductă de aducțiune a apei în zonă, s-a reabilitat canalizarea menajeră existentă și s-a
realizat canalizarea menajeră.
3. Economie
3.1. Scurt istoric. Resurse.
Până la sfârşitul secolului al XIX-lea economia orașului era agro-pastorală, în anul 1911
apărând prima întreprindere de îmbuteliere a apei minerale de la Negreşti-Luna, care a avut o
exploatare mai intensă în anul 1941. Tot înainte de 1944, întreprinderea “Hungaria” a făcut
unele exploatări de lignit la mina Negreşti-Luna. În vederea unei valorificări mai complexe a
resurselor naturale existente aici, în anul 1951 a luat fiinţă întreprinderea raională “Oşanul”,
care în scurt timp a cuprins în sfera ei de activitate un număr de cinci ramuri industriale
(extracţia materialelor de construcţii, exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului şi a
metalelor, industria energetică şi alimentară). Mai târziu s-a afirmat şi industria uşoară prin
Fabrica de in şi cânepă “Integrata” şi Fabrica de confecţii textile “Tricotaje”, precum și
industria de maşini, prin fabrica F.U.M.T.
Orașul este amplasat într-o zonă cu o structură geologică complexă, în care se găsesc
numeroase resurse de substanțe minerale utile dezvoltării economiei. În zona montană au fost
identificate și explotate minereuri complexe (pirită, zinc, plumb, aur și argint), de fier
(limonit, siderit și perlit), precum și bentonită pentru industria de coloranți și detergenți. De
asemenea, zona Negrești-Oaș dispune de resurse importante de materiale de construcții:
andezit, calcare și gresii, luturi caolinoase, pământuri colorate.
După 1990, cele mai multe dintre aceste întreprinderi nu s-au adaptat la cerințele economiei
de piață și fie și-au redus semnificativ activitatea, fie s-au închis complet. În plus, activitatea
minieră din zona Bixad, care atrăgea o mare parte din forța de muncă masculină din oraș, a
fost sistată în anii 90, ceea ce a condus la creșterea dramatică a șomajului și la migrația
externă a forței de muncă disponibilizate.
3.2. Agenții economici. Antreprenoriatul.
În prezent, la nivelul localității își desfășoară activitatea 545 de societăți comerciale (6,5% din
totalul celor active în Județul Satu Mare), la care se adaugă circa 100 de asociații familiale și
persoane fizice autorizate. Rata antreprenoriatului (numărul de firme la 1000 de locuitori) este
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de 36,3, mai ridicată decât media județeană (23) și cea națională (29,1). Dintre acestea, o
societate comercială este mare, 13 sunt societății mijlocii (50-249 salariați), 50 sunt mici (1049 salariați), iar 481 sunt microîntreprinderi (maxim 9 salariați, dintre care 252 au cel mult un
salariat). Prin urmare, ponderea sectorului IMM la nivelul localității este de 100%, peste
media județeană, regională și națională (98,5%), în condițiile în care în localitate își
desfășoară activitatea o singură companie mare (peste 250 de salariați).
Figura nr. 15 – Structura întreprinderilor din orașul Negrești-Oaș, în funcție de clasa de
mărime, în 2011
500

481

400
300
200

0

Firme

50

100
0-‐9 	
  salariaţți

10-‐4 9	
  salariaţți

13
50-‐2 49	
  salariaţți

1
250	
  de	
  salariaţți	
  și
peste

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
Cei mai importanți agenți economici din localitate, după cifra de afaceri înregistrată în anul
2011, au fost următorii:
Denumirea
companiei

Domeniul de
activitate

Cifra de
afaceri (lei)

Profitul brut
(lei)

Numărul de
salariați

S.C. LESCACI COM Construcții
S.R.L.

100.624.370

5.116.902

465

S.C. BENY ALEX Construcții
S.R.L.

21.597.946

4.696.244

187

S.C. LAURENTIU H Construcții
S.R.L.
Stație

41.990.978

1.203.766

211
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betoane
Construcții

31.188.145

773.716

171

S.C.
CASTRUM Construcții
CORPORATION
Proiectare
S.R.L.

55.902.318

10.469.519

112

22.580.374

-1.173.452

100

25.817.828

2.212.877

112

10.524.769

64.041

83

8.139.888

231.808

83

3.517.719

266.374

72

14.704.913

1.408.683

67

3.541.647

-35.408

75

S.C.
PRESCONSTRUCT
OAS S.R.L.

S.C.
WOOD
S.R.L.

NORTH Mobilă
EUROPE

S.C. AVRIL S.R.L.

Construcții
Producție

S.C. NOVA
S.R.L.

OAS Construcții
Ape minerale

S.C. IULIA BOSS Construcții
S.R.L.
S.C.
S.R.L.

DRAGSIL Mobilă
Zootehnie
Turism

S.C. AG SERV Construcții
CONSTRUCT
S.R.L.
S.C.
S.R.L.
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Construcții
S.C.
CONSTRUCTORUL
CANDA S.R.L.

21.176.844

873.487

49

S.C. LUCY STAR Construcții
S.R.L.

5.656.405

284.214

41

MATICOM Metalurgie

8.851.195

400.729

53

BAF Construcții

9.601.477

32.652

66

S.C. NORD INVEST Construcții
COMPANY S.R.L.

17.479.641

151.576

42

Construcții

6.934.128

75.230

48

S.C. DAN STEEL Comerț
GROUP S.R.L.
Metalurgie

259.028.625

7.376.421

26

S.C. NORD PROD Panificație
S.R.L.

975.640

-237.134

30

S.C.
GAMA Construcții
CONSTRUCT
S.R.L.

4.436.783

120.601

26

S.C. DG SARCOM Comerț
S.R.L.

9.616.217

206.936

21

S.C. OAS COM Prelucrarea
IMPEX S.R.L.
lemnului

6.852.835

281.428

27

7.092.318

-3.448.924

12

S.C.
S.R.L.

S.C. COM
S.R.L.

S.C. VERO S.R.L.

S.C. NORD WOOD Ambalaje
A.G. S.A.
plastic
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S.C. MALTBERG Malț
INDUSTRY S.R.L.
S.C.
S.R.L.

9.567.209

159.524

15

11.491.665

259.580

13

Construcții

3.188.741

663.359

29

FARBEN Construcții

11.550.481

196.527

27

14.671.469

1.149.362

19

13.384.752

1.523.118

31

TRISTAR Comerț

S.C. FULGA S.R.L.
S.C.
S.R.L.

S.C. FAD 22 S.R.L.

Comerț

S.C. DARIA CONST Construcții
S.R.L.
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice

Trebuie menționat aici faptul că unele dintre societățile comerciale menționate mai sus, care
au sediul social în orașul Negrești-Oaș, au puncte de lucru și în alte orașe (de ex. Baia Mare,
Zalău, Seini, Beclean, etc.), astfel încât indicatorii economici raportați cuprind și activitatea
acestor extensii. În conformitate cu normele contabile în vigoare, situațiile financiar-contabile
depuse de aceste societăți comerciale nu prezintă defalcat indicatorii economici pe fiecare
punct de lucru în parte, astfel încât este imposibil de determinat procentul din activitatea lor
care este realizat în localitate.
De asemenea, în statisticile Ministerului Finanțelor Publice aceste societăți comerciale sunt
înregistrate după obiectivul principal de activitate declarat la Oficiul Național Registrului
Comerțului, prezentat și în tabelul de mai sus, însă acestea derulează și alte activități
secundare. Și în acest caz, este imposibil de stabilit ponderea fiecărei activități în parte în
totalul performanțelor economice ale acelor operatori economici, în lipsa unei contabilități
analitice.
3.3. Analiza sectorială
După cum se poate observa din Tabelul de mai sus, principalul sector de activitate de la
nivelul orașului Negrești-Oaș îl reprezintă construcțiile, din acest punct de vedere localitatea
	
  

27	
  

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

având un profil unic la nivel național. Explicația constă din dezvoltarea imobiliară deosebită
pe care a cunoscut-o orașul după 1990, pe fondul remiterilor de bani ale localnicilor care
lucrează în străinătate, dar și de o tendință de specializare a acestora în domeniul
construcțiilor, ceea ce i-a determinat să investească în acest domeniu. În prezent, acestor
sector asigură 1.423 de locuri de muncă (36,3% din totalul celor existente în localitate).
Totuși, trebuie menționat și faptul că portofoliul de lucrări al companiilor de construcții cu
sediul în Negrești-Oaș acoperă aproape întreg teritoriul României, astfel încât cei mai mulți
dintre angajații acestora nu sunt localnici.
Sectorul industrial de la nivelul localității este slab dezvoltat, existând unități mici de
producție a apelor minerale, a malțului pentru bere, a ambalajelor din plastic, de prelucrare a
lemnului și producție a mobilierului, de panificație, de încălțăminte, etc., cu un număr total de
758 de salariați, în anul 2011. De menționat este și faptul că în localitate funcționează o
sucursală a companiei cu capital american GREIF FLEXIBLES ROMANIA (STORSACK
ROMANIA) S.R.L., care deține o unitate de producție a ambalajelor din materiale plastice
(sacoșe, saci, frânghii, etc.), cu peste 200 de salariați. Față de anul 1990, numărul de salariați
din industrie a scăzut cu 75%, astfel încăt în 2011 acest sector asigură doar 19,3% din totalul
locurilor de muncă din localitate.
Sectorul serviciilor (terțiar) este relativ slab dezvoltat, în pofida unei dinamici pozitive în
ultimii ani. La nivelul anului 2011, acestor sector asigură 1.598 de locuri de muncă (inclusiv
angajați din sectorul serviciilor publice – administrație și apărare publică, învățământ, sănătate
și asistență socială, cultură și activități recreative, etc.). Conform datelor puse la dispoziție de
Primăria Negrești-Oaș, în evidența instituției se aflau, în februarie 2013, următoarele firme
din domeniul serviciilor:
- 40 de baruri și restaurante;
- 6 farmacii;
- 7 unități bancare;
- 60 de magazine alimentare;
- 139 de magazine de îmbrăcăminte și încălțăminte;
- 12 frizerii și saloane de coafură;
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- 5 depozite de materiale de construcții;
- 1 magazin de articole religioase;
- 7 ateliere de service și spălătorii auto;
- 8 laboratoare de patiserie;
- 4 unități de comerț cu amănuntul a cărnii;
- 3 firme de proiectare;
- 5 firme cu profil jocuri de noroc;
După cum se poate observa din lista de mai sus, cea mai dezvoltată ramură a serviciilor este
cea a comerțului și reparațiilor, în localitate funcționând numeroase unități comerciale de mici
dimensiuni, depozite de materiale de construcții, farmacii, stații de carburanți, service-uri și
spălătorii auto, etc., care deservesc și locuitorii din zona rurală adiacentă orașului. În ultimii
ani, în orașul Negrești-Oaș au fost inaugurate unele unități comerciale din dimensiuni mai
mari, ale unor rețele naționale, cum ar fi UNICARM. Activitățile comerciale derulate în
localitate generează 468 de locuri de muncă (11,9% din totalul celor existente în localitate).
De asemenea, în localitate își au sediul mai multe firme mici din sectorul transportului rutier
de mărfuri și persoane, cu un număr total de 139 de salariați.
Sectorul serviciilor de intermedieri financiare și asigurări este foarte bine dezvoltat, prin
prisma numărului ridicat de unități bancare existente în oraș: BCR, BRD, Carpatica,
Raiffeisen, Transilvania,Sao Paolo, Leumi, CEC şi Cooperativa de Credit, cu un număr de 51
de salariați în 2011.
Restul activităților economice (agricultură, turism, alte servicii) au o pondere redusă în
economia locală, din perspectiva cifrei de afaceri și a numărului de angajați.
3.4. Forța de muncă
La nivelul anului 2011, în orașul Negrești-Oaș erau înregistrați 3.917 salariați, ceea ce
reprezintă 5,9% din totalul locurilor de muncă existente în Județul Satu-Mare. Față de anul
1991, primul pentru care există date statistice, numărul de salariați din oraș a scăzut cu
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55,7%, pe fondul închiderii unor unități economice importante sau a restructurării acestora,
dar și a migrației externe a forței de muncă. Reducerea dramatică a numărului de locuri de
muncă din zonă a fost principala cauză pentru migrația masivă a forței de muncă, care a
debutat încă din anii 90. Pe de altă parte, un procent semnificativ din cei care lucrează în
orașul Negrești-Oaș fac naveta din localitățile învecinate.
Figura nr. 16 – Evoluția numărului de salariați din orașul Negrești-Oaș, în perioada 19912011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Cele mai multe locuri de muncă sunt asigurate de sectorul construcțiilor (36,3%, în 2011),
urmat de industria prelucrătoare (19,4%), comerț (11,9%), sănătate (9,8%), învățământ
(6,4%), transporturi și depozitare (3,5%), în timp ce celelalte activități au o pondere de sub
3%.
Figura nr. 16a – Structura salariaților din orașul Negrești-Oaș (% din total), pe principalele
activități economice, în anul 2011
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Sursa : Direcția Județeană de Statistică Satu-Mare. Fișa localității Negrești-Oaș 2011.
În luna octombrie 2012, ultima pentru care există date statistice oficiale, la nivelul localității
erau înregistrați 222 de șomeri, dintre care 100 de sex masculin și 122 de sex feminin, ceea ce
reprezintă doar 3,2% din totalul persoanelor fără loc de muncă din Județul Satu-Mare. Prin
urmare, rata șomajului la nivelul localității este de doar 3,6%, sub media județeană (4,6%),
regională (4,4%) și națională (5,2%). De altfel, în perioada 2010-2012, în pofida contextului
economic dificil, numărul șomerilor a continuat să scadă, de la 387 la 222. Numărul foarte
scăzut de șomeri poate fi pus pe seama migrației masive a populației de muncă către alte țări.
Figura nr. 17 – Evoluția numărului de șomeri înregistrați în orașul Negrești-Oaș, în perioada
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
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Deși nu există date statistice cu privire la nivelul de salarizare din oraș, în contextul ponderii
ridicate a activităților cu valoare adăugată redusă, acesta se plasează în jurul mediei județene
de 1.118 lei în 2011, cu 7,5% sub media regională, respectiv cu 22,6% sub cea de la nivel
național. Trebuie totuși menționat faptul că, în urma interviurilor cu reprezentanții mediului
de afaceri local, a rezultat faptul că, în contextul migrației externe masive, există un deficit de
forță de muncă pentru anumite ocupații, iar cerințele salariale ale celor care își caută un loc de
muncă sunt ridicate.
În prezent, se află în curs de execuție construcția unui centru de afaceri în locul fostei centrale
termice din Cartierul Victoriei – Zona Baltă, în suprafață de 351,4 mp, care va găzdui minim
6 microînreprinderi, ce vor asigura 20 de locuri de muncă. Acest proiect, în valoare de
585.000 de lei, este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul
Operațional Regional 2007-2013.
4. Agricultură şi dezvoltare rurală
La nivelul anului 2012, din suprafața administrativă totală a orașului Negrești-Oaș de 13.011
ha, 6.582,93 ha (50,6%) sunt terenuri cu destinație agricolă. Dintre acestea, 1.893 ha sunt
terenuri arabile, 2.998 ha sunt pășuni, 1.530 ha sunt fânețe și 238 ha sunt livezi.
Figura nr. 18 – Modul de utilizare al terenurilor din orașul Negrești-Oaș, în anul 2012
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Prin urmare, putem afirma că zona Negrești-Oaș se încadrează în categoria zonelor cu profil
preponderent zootehnic, specifice zonei montane, în condițiile în care cea mai mare parte a
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terenurilor sunt ocupate de pășuni și fânețe. De altfel, zona este cunoscută tradițional pentru
creșterea ovinelor. Cu toate acestea, efectivele de animale din localitate au înregistrat scăderi
substanțiale după 1990, mai ales la bovine și ovine, în condițiile în care numărul de gospodării
tradiționale s-a redus, o dată cu migrația externă a forței de muncă locale.
În ceea ce privește cultura plantelor, cele mai extinse suprafețe sunt cultivate cu porumb
boabe (400-600 ha anual, în medie), cartofi (150-250 ha), floarea soarelui (100-200 ha),
legume (50 -100 ha) și grâu (sub 100 ha). Cu toate acestea, producțiile medii obținute la
hectar sunt inferioare mediei județene, regionale și naționale, din cauza condițiilor
pedoclimaterice defavorabile și a faptului că prezintă un handicap natural specific. În
Depresiunea Oaş, aproape total închisă, au loc inversiuni de temperaturi, mai ales vara, ce
afectează deseori livezile de pruni şi meri.
De asemenea, pomicultura se practică pe suprafețe relativ extinse, fructele (mai ales mere,
prune, père) fiind utilizate mai ales pentru producerea de băuturi spirtoase (palincă), unul
dintre produsele tradiționale specifice zonei.
Agricultura din zona Negrești-Oaș se bazează pe microexplotații individuale, de mici
dimensiuni (2-3 hectare), cu mijloace de producție rudimentare, fără a exista explotații
moderne, de mari dimensiuni. De asemenea, în zonă nu există ferme zootehnice de mari
dimensiuni, efectivele de animale fiind concentrate în gospodării, ceea ce explică faptul că în
anul 2011, acest sector genera doar 42 de locuri de muncă la nivel local (1,1% din numărul
total de salariați din oraș).
În zonă există puține unități de procesare a produselor agricole, respectiv unități de
panificație, însă nu funcționează nicio unitate de prelucrare a laptelui sau cărnii de mari
dimensiuni, în pofida practicării tradiționale a zootehniei. De asemenea, singurul spațiu
autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru depozitarea produselor
agricole este cel al firmei S.C. TURIȘOR S.R.L., cu o capacitate de doar 490 tone, în magazii,
ceea ce reprezintă 0,1% din capacitatea de depozitare autorizată la nivel județean.
Un aspect pozitiv este faptul că zona Negrești-Oaș este una dintre cele care concentrează cele
mai multe produse tradiționale românești înregistrate în România, după cum urmează :
produse de panificație (pogăcele dulci de mălai, pâine de mălai, brânzoaice, colăcei, cozonac
de casă, pită de mălai oșenească), produse din carne (caltaboși de casă, jumări de casă, slănină
de casă, cârnați de casă, tobă de casă, jambon de casă), mâncăruri (boace de casă cu carne și
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păsat, miel umplut, mămăligă cu brânză de casă și jumări), băuturi spirtoase (pălincă),
produse din lapte (caș, urdă), conserve de legume și fructe (magiun de prune, fructe uscate),
etc. Acestea sunt produse în gospodării țărănești tradiționale, însă promovarea și valorificarea
lor este încă deficitară în raport cu potențialul deosebit.
5. Mediu
5.1. Poluarea apelor
În zona Negrești-Oaș, Agenția de Protecție a Mediului Satu-Mare a monitorizat, în anul 2011,
calitatea apelor de suprafață la nivelul a două corpuri de apă – ”Tur-av.captare Negreşti Oaşam. ac. Călineşti”(RORW1.1.11_B2) și „Valea Rea si afluenţii”(RORW1.1.11.2_B1). Râul
Tur a înregistrat un potențial ecologic și biologic moderat, nefiind înregistrate depășiri ale
parametrilor calitativi. Râul Valea Rea și afluenții săi au înregistrat un potențial ecologic bun,
paramterii calitativi fiind, de asemenea, conformi cu standardele. De asemenea, măsurătorile
efectuate la Acumularea Călinești, cea mai mare din județ și aflată în proximitatea orașului, au
relevat respectarea standardelor de calitate a apei.
Calitatea apei potabile distribuite populaţiei prin uzinele de apă şi instalaţiile centrale de apă a
fost, în general, corespunzătoare în anul 2011, exceptând unele depăşiri ale limitei maxim
admise pentru turbiditate și o clorinare insuficientă în anumite zile, după precipitaţiile
abundente înregistrate în cazul Uzinei de apă cu sursă de suprafaţă din oraşul Negreşti-Oaş.
Calitatea apelor freatice este de asemenea bună, nefiind înregistrate depășiri la nivelul
orașului. În localitățile componente și în comunele învecinate, care nu deţin un sistem central
de alimentare cu apă şi care utilizează sursele locale de apă, în special fântâni, au fost
constatate la unele probe de apă de fântână depăşiri ale limitei maxim admise pentru.nitraţi de
50mg/l..
Specifică zonei este și poluarea apelor în perioada de funcționare a pălincăriilor, multe dintre
acestea nefiind prevăzute cu puțuri speciale pentru deversarea reziduurilor, conform cerințelor
de mediu în vigoare.
5.2. Poluarea aerului
În condițiile în care activitatea industrială de la nivelul orașului s-a restrâns semnificativ în
ultimele două decenii, nivelul de poluare al aerului s-a redus, la rândul lui, simțitor. Astfel, în
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anul 2011, Agenția de Protecție a Mediului Satu Mare a efectuat lunar determinări pentru
pulberi sedimentabile în două puncte fixe din oraşul Negreşti Oaş, neînregistrându-se depăşiri
peste concentraţia maxim admisă.
Principala sursă de poluare de la nivelul localității rămâne sectorul transporturilor, respectiv
emisiile generate de autovehicule, în condițiile în care parcul auto s-a extins continuu, în linie
cu tendința de la nivel național, generând inclusiv depășiri ale nivelului maxim admis de
poluare fonică. Pe lângă vechimea parcului auto, o cauză a acestui tip de poluare este și starea
proastă a infrastructurii de transport, inclusiv lipsa unei șosele de centură care să preia traficul
greu.
5.3. Poluarea solului
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Satu Mare este cuprins în
anexa acestui ordin cu 61 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi,
printre care și orașul Negrești-Oaș. Acesta este rezultatul folosirii îngrășămintelor chimice în
agricultură. Cu toate acestea, agricultura nu se practică la o scară intensivă la nivelul
localității, astfel încât nivelul de poluare cu nitrați este mai scăzut în comparație cu alte zone
ale județului și se încadrează în limitele admise.
O altă sursă importantă de poluare a solului este depozitarea necontrolată sau
necorespunzătoare a deșeurilor. În acest sens, depozitul de deșeuri neconform din orașul
Negrești-Oaș a fost închis în anul 2011, urmând să fie ecologizat, iar deșeurilor colectate în
localitate sunt transportate spre depozitare/valorificare la Depozitul conform de la Doba,
inaugurat în același an.
Pentru anul 2010, APM Satu Mare a eliberat un permis de utilizare a nămolului în agricultură
provenit de la staţia de epurare din Negreşti-Oaş pentru 22 tone nămol pe terenul Staţiunii de
Cercetare –dezvoltare Agricole Livada.
5.4. Biodiversitatea
La nivelul orașului Negrești-Oaș nu există arii protejate de interes comunitar sau național,
însă în localitățile învecinate există astfel de zone de protecție a biodiversității, dintre care
menționăm:
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a) ROSCI0358 ”Pricop – Huta Certeze – 3.262 ha (1.581 ha în Județul Satu-Mare), care se
întinde pe teritoriul comunelor Bixad(3%) și Certeze (13%) - cuprinde o arie din vestul
Munţilor Oaşului cu piemontul aferent. Masivul este vulcanic, cu andezite şi piroclastite.
Pasul Huta, cuprins în sit, este pe cumpăna apelor între afluenţi ai Turului şi ai Tisei. Clima
este răcoroasă şi umedă. Vegetaţia este dominată de făgete cu carpen; apar şi numeroase
pajişti şi fâneţe. Zona de păduri, păşuni şi mozaicuri rurale, este importantă în principal pentru
specii de amfibieni şi lilieci (mai ales populaţii vestice de Triturus montandoni). Situl este
important pentru conservarea a următoarelor specii: Canis lupus, Lynx lynx, Rhinolophus
ferrumequinum, Ursus arctos, Bombina variegate, Triturus cristatus, Triturus montandoni;
b) ROSCI0214 ”Râul Tur” / ROSPA0068 ”Lunca Inferioară a Turului” – 20.521 ha, extinse
pe teritoriul comunelor Agriș, Botiz, Călinești-Oaș, Gherța Mică, Halmeu, Lazuri, Medieșu
Aurit, Micula, Orașu Nou, Porumbești, Turulung și Turț;
c) Tinoavele din Munții Oașului - o rezervație botanică, cu o suprafață de 1 ha, amplasată în
Comuna Cămârzana.
5.5. Managementul deșeurilor
Serviciul de colectare al deșeurilor din orașul Negrești-Oaș se realizează de către un operator
privat – S.C. CLEANMAN S.R.L., care prestează aceste servicii și în comunele învecinate –
Vama și Bixad. Compania este autorizată și pentru colectarea deșeurilor de tip PET. Cu toate
acestea, colectarea selectivă a deșeurilor nu se realizează complet, pentru toate tipurile de
materiale, în condițiile în care sistemul integrat de management de la nivel județean nu a fost
încă finalizat. Lipsa colectării selective conduce la creșterea costurilor cu serviciile de
salubritate, prin cantitatea mare de deșeuri amestecate pe care operatorul local trebuie să o
transporte la Depozitul de la Doba, aflat la peste 50 km distanță.
Depozitul neconform de deșeuri din localitate a fost închis în anul 2011, în urma
implementării proiectului „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea
rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare”, finanțat din Programul ISPA, depozitarea fiind
sistată, iar deșeurilor colectate la nivelul localității fiind transportate la depozitul conform de
la Doba, din vecinătatea Municipiului Satu-Mare.
Proiectul prevede și construcția unei stații de transfer a deșeurilor în orașul Negrești-Oaș, care
să deservească și localitățile Tarna Mare, Batârci, Turţ, Gherţa Mică, Cămârzana, Târşolţ,
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Călineşti-Oaş, Bixad, Certeze, Oraşu Nou, Vama, cu o capacitate de 45 tone/zi. Aceasta va
dispune de dotări pentru cântărirea deșeurilor, recepția și expediția acestora (pentru deșeuri
mixte, deșeuri verzi și stradale, deșeuri reciclabile), compactarea deșeurilor și va avea o
suprafață totală de 2.132 mp.
În anul 2013, Primăria Negrești-Oaș își propune să elaboreze o strategie locală de gestiune a
deșeurilor, demarând elaborarea unui studiu de fundamentare în acest sens. De asemenea, se
are în vedere semnarea unui contract nou cu operatorul de salubritate local, în vederea
creșterii exigențelor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor.
5.6. Spații verzi
La nivelul anului 2011, în orașul Negrești-Oaș existau 27 ha de spații verzi (parcuri, grădini
publice, scuaruri publice, terenurile aferente bazelor și amenajărilor sportive), în creștere
substanțială față de cele 5 ha înregistrate la începutul anilor 90. Creșterea s-a realizat în
primul rând prin includerea în perimetrele construibile ale localității ale zonelor de agrement
Valea Măriei și Luna-Șes, aflate în plină dezvoltare.
Figura nr. 19 – Suprafața spațiilor verzi (ha) de la nivelul orașului Negrești-Oaș, în perioada
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
În conformitate cu Raportul Anual de Mediu pentru 2011 al APM Satu Mare, suprafața verde
totală de la nivelul localității este de 248,32 ha, incluzând zonele Valea Măriei și Luna-Șes, cu
o suprafață cumulată de 163,86 ha. În acest context, suprafața medie de spații verzi pe cap de
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locuitor de 163,56 mp/locuitor, de peste 7 ori mai mare decât nivelul minim impus de Legea
24/2007 (26 mp/locuitor).
Pe de altă parte, cel mai recent inventar al spațiilor verzi din localitate, respectiv cel din
Bilanțul Teritorial Existent al P.U.G. Negrești-Oaș, aprobat în 2010, menționează existența a
338,5 ha de spații verzi, pentru sport, agrement și protecție, împărțite după cum urmează:
- 253,68 ha în zonele de agrement Luna Șes, Valea Măriei, Pescărie;
- 15,10 ha de protecție a apelor;
- 43,58 ha de spații verzi aferente tramei stradale și fâșiilor plantate;
- 2,25 ha de scuaruri;
- 7,35 ha de pădure de agrement (Valea Măriei);
- 12,15 ha de spații aferente destinațiilor publice (grădinițe, școli, primărie, cimitire);
- 2,59 ha aferente secției în aer liber a Muzeului Țării Oașului;
- 1,80 ha de baze sportive.
Parcul orășenesc se întinde de-a lungul străzii Victoriei pe direcţia sud - nord şi a fost
secţionat în două de construirea unui imobil. Jumătatea nordică a rămas în regim de parc, cu
alei şi lucrări de artă monumentală (sculpturi în piatră, lemn şi metal), cealaltă jumătate având
în centru un obelisc dedicat eroilor. Legătura între cele doua părţi ale parcului se realizează
prin trotuarul aferent străzii Victoriei. Prezenţa unor lucrări de arta monumentală în Parc
constituie un factor important în devenirea acestui parc ca principal punct de referinţă al
oraşului Negreşti Oaş.
Spaţiile verzi din jurul blocurilor de locuințe din centrul localității sunt parţial ocupate de
construcţii improvizate, inestetice şi periculoase din punct de vedere sanitar.
În cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, s-a propus un proiect care în vedere
modernizarea parcului central și a spațiilor verzi din zona blocurilor de locuințe din centrul
orașului, astfel încăt să fie creat un coridor verde. Acest proiect presupune: cuprinde:
remodelarea aleilor parcului existent cu optimizarea fluxurilor de circulaţie şi refacerea
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pavimentului şi bordurilor acestuia într-o manieră decorativă, amenajarea albiei pârâului
Gozureni în aval de podul peste str. Victoriei, în lungime de 160 m, în cart. Victoriei zona II,
ambientarea cu mobilier urban, amenajarea unui loc de joacă pentru copii în parc şi în
cartiere, reabilitarea peisajeră a parcului existent prin toaletarea vegetaţiei existente şi
plantarea de material dendrologic nou, aclimatizat condiţiilor locale, Iluminarea ambientală a
aleilor parcului şi a lucrărilor de arta monumentală existente, reabilitarea fântânilor existente,
cu jocuri de apă şi lumini, reabilitarea spaţiilor verzi existente în cartierul Decebal, iluminat
public şi mobilier urban. Proiectul a fost pregătit și depus spre finanțare prin Programul
Operațional Regional 2007-2013 dar a fost respins, urmând să fie reluat în actuala perioadă de
programare.
6. Turism
6.1. Resurse turistice naturale și antropice
Orașul Negrești-Oaș este amplasat într-o zonă geografică deosebită, beneficiind de peisaje
unice. Relieful este format din unități fizico-geografice bine delimitate :
- Luncile înalte, situate de-a lungul râului Tur şi terasele piemontane de confluenţă alcătuiesc
Depresiunea Oaşului, depresiune montană bine individualizată, cu o suprafaţă de 614 kmp şi
altitudine medie de 200-220 m. Această zonă pe baza particularităţilor fizico-geografice se
subdivide în trei bazinete: Negreşti-de formă semicirculară, Târşolţ-sub forma unui culoar;
Cămărzana-de forma unei pâlnii;
- Dealurile piemontane cu înălţimi până la 600 m, ce mărginesc Depresiunea Oaşului, pe
alocuri sunt supuse degradării. Din punct de vedere geomorfologic se disting trei sectoare de
piemonturi: cele înalte şi intens degradate, apoi cele mijlocii sau propriu zise şi câmpiile
piemontane. Principalele cursuri de apă din zonă sunt însoţite atât de grinduri cât şi de braţe
părăsite şi belciuge. Există în zonă şi câţiva martori de eroziune, formaţi din roci vulcanice, ca
Belioara sau Măguriţa.
- Munţii Oaşului – au înălţimi reduse între 400-600 m, închid dinspre N-E şi V Depresiunea
Oaşului. Puţinele vârfuri care ating 800 m: Frasinul şi Obârşiei, se găsesc la extremitatea
estică a teritoriului. Munţii Oaşului, intens fragmentaţi, se caracterizează prin forme rotunde
de stoguri: Gemenele de la Cămărzana, Jelejnicul de la Călineşti-Oaş, Cetăţuia de la Gherţa
Mare şi Dealul Babii de la Turţ. Ramificaţiile vestice ce au înălţimi reduse, apar sub formă de
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martori de eroziune. Spre Câmpia Someşului, unde zona piemontană propriu-zisă lipseşte, Mţii Oaşului se prelungesc cu nişte pinteni.
Pădurile din Ţara Oaşului sunt cele de stejar, gorun şi fag, iar zona dispune de un fond
cinegetic variat (cerbi, căprioare, lupi, vulpi, mistreţi, iepuri, fazani, potârnichi, etc.) şi
importante resurse piscicole.
Apele de zăcământ, care se găsesc la 800-2000 m, și sunt:
- carbogazoase: Bixad;
- sulfuroase: Băile Puturoasa, Luna;
- bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea Măriei.
De asemenea, lacul de baraj Călineşti-Oaş de pe râul Tur este cel mai mare şi are o suprafaţă de 357
ha, fiind o zonă de agrement atractivă pentru locuitori, unde se practică și pescuitul.

În Țara Oașului se conservă arhitectura tradiţională (case, biserici şi porţi din lemn), meşteşuguri
populare (în special olăritul), manifestări populare tradiţionale (Sâmbra Oilor- Huta Certeze, în luna
mai).

Dintre obiectivele construite din oraș și din împrejurimi, cele mai importante sunt :

	
  

-

Catedrala Ortodoxă ”Duminica Tuturor Sfinților” – finalizată în anul 2002, este o
construcție monumentală, amplasată în centrul orașului ;

-

Obeliscul Eroilor Revoluției - este situat în parcul central și este dedicat eroilor căzuţi
pentru eliberarea gliei strămoşeşti. Monumentul din marmură neagră a fost ridicat în
anul 1989, are formă paralelipipedică şi o înălţime de 3 metri;

-

Schitul ”Sf. Arhidiacon Ștefan” Luna Șes - complex monahal de o fermecătoare
frumusețe arhitecturală și duhovnicească, format din biserică de lemn în stil
maramureșean cu troiță, casă monahală din lemn și gard împletit în stil tradițional
oșenesc;

-

Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” Bixad – mănăstirea de călugări este
amplasată la 10 km de centrul orașului și, în ziua de 15 august, atrage anual în
pelerinaj zeci de mii de credincioşi din localităţile nordice ale Transilvaniei. Este cel
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mai vestit loc de pelerinaj din zonă, atracţia Mănăstirii fiind “Icoana Maicii Domnului
făcătoare de minuni”;
-

Mănăstirea ”Sf. Treime” Moișeni - o mănăstire de maici, prima de acest fel de pe
întreg cuprinsul tărâmului oșenesc, ca de altfel și singura. Biserica a fost construită în
anzul 2004, este din lemn de brad, in stil moldovenesc, ridicata sub atenta
supraveghere si indrumare a mesterului Petre Ciornei din Vatra Moldovitei;

-

Mănăstirea Portărița – este situată la 16 km de Negrești-Oaș și este o construcție nouă,
într-un cadru natural deosebit;

-

Biserica ”Nașterea Maicii Domnului”;

-

Biserica ”Sf. Dumitru” Tur;

-

Biserica ”Sf. Arhangheli” Vama;

-

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Racșa;

-

Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” Prilog;

-

Biserica ”Sf. Arhangheli” Certeze;

-

Ruinele Falansterului Pasztory Bixad;

-

Biserica ”Sf. Apostoli” Bixad;

-

Așezarea paleolitică ”Belovar” Boinești;

-

Așezarea paleolitică ”Lutariu”, ”Cetățele”, ”Fartati” Bixad;

-

Secția în aer liber a Muzeul Țării Oașului;

Etc.
Patrimoniul imaterial din zona Negrești-Oaș are de asemenea un potențial deosebit, prin
prisma tradițiilor păstrate cu mândrie de oșeni. Ţara Oaşului a devenit celebră prin portul popular, prin
arta, muzica şi dansul specific oşenesc, care se desfăşoară privirilor în special cu ocazia unor evenimente
deosebite: nunţi, hore, şezători, sâmbre, lăutul torturilor şi alte sărbători.
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La Vama există o tradiție îndelungată a ceramicii, care datează încă din perioada dacică. În
localitate există un muzeu al ceramicii, cu peste 500 de piese, unele cu o vechime de peste
300 de ani, care sunt smălțuite cu culori naturale. În muzeu activează încă un meșter olar, care
realizează ceramică tradițională pentru vizitatori. De asemenea, printr-un proiect PHARE, în
cadrul Muzeului Țării Oașului a fost organizată o școlară de olărit pentru tineri.
Prin urmare, în zonă există un potențial foarte ridicat pentru practicarea următoarelor tipuri de
turism:
-

turismul montan și de iarnă (drumeții montane, sporturi de iarnă);

-

turismul balnear și de sănătate (băi sulfuroase);

-

turismul cultural (circuitul mănăstirilor sătmărene, tradiții și obiceiuri specifice zonei,
meșteșuguri populare, turism gastronomic);

-

turism de relaxare/agrement (pescuit, vânătoare, sportiv etc.);

-

turism ecologic.

6.2. Infrastructura turistică
La nivelul anului 2012, în orașul Negrești-Oaș își desfășurau activitatea 5 unități de cazare, 4
hoteluri și o pensiune turistică. Spre comparație, în anul 1990, în localitate funcționa un singur
hotel. Aceste unități de cazare au o capacitate totală de doar 120 de locuri, ceea ce reprezintă
6,1% din totalul locurilor de cazare din județul Satu Mare. Față de anul 1990, numărul de
locuri de cazare a crescut cu 20%. De menționat este și faptul că în localitate a funcționat și o
tabără de elevi, care a fost închisă în anul 2009, în urma retrocedării clădirii în care a
funcționat.
Figura nr. 20 – Evoluția capacității de cazare din orașul Negrești-Oaș, în perioada 1990-2012
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Capacitatea de cazare turistică în funcțiune din localitate a fost de 43.800 de locuri-zile în
2011, dintre care 39.420 în hoteluri și 4.380 în pensiuni turistice, în creștere cu 21% față de
anul 2001 (primul pentru care există astfel de date statistice).
Unitățile de cazare din localitate sunt :
- Pensiunea Turistică ”Diana” – 2 stele, cu 12 locuri ;
- Hotelul ”Oșanul” – 2 stele, cu 101 locuri (în curs de reabilitare și modernizare) ;
- Hotelul ”Albina Hotca” – 3 stele, cu 11 camere ;
- Hotel ”Valea Măriei” – 3 stele, cu 98 de locuri ;
- Complex Turistic ”Pintea” – 2 stele, cu 50 de locuri ;
În localitățile componente și în cele învecinate există alte unități de cazare de mici
dimensiuni :
- Pensiunea turistică ”Huta Certeze” – 2 stele, cu 23 de locuri ;
- Hotel Mujdeni – 3 stele, cu 73 de locuri ;
- Pensiunea turistică ”La Luna” – 3 flori, cu 10 locuri.
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Etc.

De asemenea, în zonă există mai multe unități de alimentație publică clasificate :
- Restaurant ”Diana” – 2 stele, cu 200 de locuri ;
- Bar de zi ”Pietroasa” – 3 stele, cu 36 de locuri ;
- Restaurant și bar de zi ”Valea Măriei” – 3 stele, cu 400 de locuri ;
- Restaurant și bar de zi Mujdeni – 3 stele, cu 215 locuri ;
- Bufet – bar ”La Luna” – 3 stele, cu 120 de locuri ;
- Restaurant ”Huta Certeze” – 2 stele, cu 200 de locuri.
În orașul Negrești-Oaș există următoarele zone de agrement :
- Stațiunea Turistică ”Luna Șes” – este o zonă compactă de circa 250 ha, situată la 500 m
altitudine, la poalele munților Pietroasa (1201 m) și Muntele Mic (1013 m). Stațiunea se află
în curs de amenajare, urmând să devină cea mai importantă destinație turistică a județului Satu
Mare, urmare a unor invesitiții publice de circa 60 mil. Lei. Astfel, în prezent, se derulează
lucrări de amenajare a drumului de acces din oraș - DC 75 (8,4 km), inclusiv cu amenajarea
de poduri, podețe și drumuri laterale, lucrări hidrotehnice și de stabilizare a versanților,
reabilitarea canalizării menajere, amenajarea canalizării pluviale, aducțiunea apei potabile și
realizarea a 100 de locuri de parcare pentru autoturisme și 10 pentru autocare. În paralel, se
amenajează o pârtie de schi de 1800 m, un telescaun și o instalație de zăpadă artificială și se
extinde rețeaua de alimentare cu apă. O dată finalizate aceste lucrări de infrastructură,
autoritățile locale își propun să atragă, prin concesionarea de terenuri, în zona viabilizată
investitori privați pentru următoarele tipuri de funcțiuni turistice : spații de cazare, alimentație
publică, comerț și servicii (7,3 ha), 2 pârtii de schi pentru începători (850 m lungime), teren
de golf, pistă de motocros, centru de echitație, circuit de rally-cros, dotări de agrement și
sportive, camping, etc.
- ”Valea Măriei” - situată la 6 km de Negreşti-Oaş, Valea Măriei este o staţiune modernă de
interes regional, aşezată în mijlocul unei păduri. Locul este renumit pentru izvoarele de
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borcuturi din zonă. Complexul modern ”Valea Măriei” (3 stele) oferă turiştilor posibilităţi
excelente de cazare şi masă, piscină acoperită şi în aer liber, saună, jacuzzi, solar, sală de
conferinţe, terenuri de sport. În aceeași zonă funcționează și Complexul Turistic ”Pintea” (2
stele), care oferă locuri de cazare în hotel, restaurant, bar, terasă, piscină cu apă termală,
jacuzzi și sală de fitness;
- Baza de agrement ”Albina-Hotca” – amplasată în interiorul orașului, cu hotel, baie de
abur, bazin acoperit cu apă sărată iodo-sulfuroasă, bazin de înot acoperit, saună uscată și
ștrand în aer liber;
În localitățile din apropierea orașului există alte zone de agrement atractive pentru turiști și
vizitatori:
- Complexul ”Mujdeni” – amplasat la 12 km de Negrești-Oaș, pe malul unui lac și la liziera
pădurii, cuprinde un hotel nou-construit de 3 stele și o bază de tratament (fizioterapie,
recuperare medicală, laser terapie, electroterapie, hidrokinetoterapie, masaje, termoterapie,
reflexoterapie, etc.), la care se adaugă un restaurant, piscină acoperită, sală de fitness, saună,
etc.
- Barajul Călinești-Oaș - este situat la 12 km de oraș, fiind cel mai mare baraj artificial din
Județul Satu-Mare. A devenit o atracție turistică importantă ca urmare a amplasării sale întrun cadru natural deosebit, înconjurat fiind de păduri de foioase. În zonă au fost construite o
cabană turistică, cu restaurant, bar și terasă, un minihotel și numeroase căsuțe de vacanță. Este
o destinație ideală pentru pescuit, dispunând de efective importante de știucă, biban, șalău,
somn și avat;
- Băile Puturoasa – se află la 9 km de comuna Vama, într-o căldare cu un diametru de 4 km a
unui fost vulcan. A fost o destinație turistică importantă la începutul secolului al XIX-lea,
pentru izvoarele ape minerale nămoloase bicarbonatate, cloruro-sodice, carbogazoase
izoterme au un bogat conținut în sulf, clor, iod, cu indicații terapeutice în afecțiuni ale
aparatului locomotor și afecțiuni ginecologice. În anul 2007, drumul forestier de acces în
zonă, cu o lungime de 5,5 km, a fost modernizat printr-un proiect SAPARD, dar infrastructura
turistică din zonă este aproape inexistentă.
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În zona montană din jurul orașului se pot organiza drumeții, însă traseele de turistice nu sunt
amenajate corespunzător, infrastructura de semnalizare și informare fiind deficitară. Traseele
pe care se pot organiza drumeții sunt:
- Luna Șes – Vârful Pietroasa;
- Valea Turului – Muntele Tâmpa – Cabana Vrăticel;
- Băile Puturoasa – Muntele Mic;
- Sâmbra Oilor – Vârful Bradului.
6.3. Circulația turistică
La nivelul anului 2011, în unitățile de cazare din orașul Negrești-Oaș s-au înregistrat 3.980 de
sosiri ale turiștilor, ceea ce reprezintă doar 4,4% din totalul celor raportate la nivelul Județului
Satu-Mare. Dintre acestea, 2.385 s-au înregistrat în unități de tip hotelier, iar 1.595 în pensiuni
turistice. Față de anul 2001, primul pentru care există date statistice la nivel de localitate,
numărul de turiști cazați în localitate a scăzut cu 19,8%.
Figura nr. 21 – Evoluția numărului de turiști sosiți în unitățile de cazare din Negrești-Oaș, în
perioada 2001-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Scăderea numărului de turiști care s-au cazat în Negrești-Oaș poate fi pusă pe seama efectelor
crizei economice globale, dar și a reorientării acestora către localitățile rurale învecinate
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orașului, unde sunt concentrate resursele turistice din zonă (Valea Măriei – Vama, Mujdeni –
Orașu Nou, Huta-Certeze, etc.) și unde au apărut noi unități de cazare moderne. In anul 2011,
aceste localități au înregistrat un număr total de 13.436 de sosiri în unități de cazare, de peste
3 ori mai mare decât orașul propriu-zis, și de peste 10 ori mai mulți decât în anul 2001. Prin
urmare, numărul totalul de turiști cazați în zona Negrești-Oaș (orașul propriu-zis și comunele
învecinate) a fost de 17.416 în anul 2011 (19,3% din totalul celor înregistrați în județ), în
creștere cu 190,7% față de anul 2001.
Figura nr. 22 – Evoluția numărului de turiști sosiți în unitățile de cazare din comunele
învecinate orașului Negrești-Oaș, în perioada 2001-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
În anul 2011, la nivelul orașului Negrești-Oaș s-au înregistrat 7.235 de înnoptări în unități de
cazare, în scădere cu 19,4% față de anul 2001, cele mai multe fiind raportate în unități de tip
hotelier (4.009). În localitățile rurale din jurul orașului numărul înnoptărilor a fost de 20.867,
în creștere de 13,3 ori față de anul 2001. Cumulat, la nivelul întregii zone, numărul de
înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare a fost de 28.102, în creștere cu 166,6% față de
anul 2001.
Conform unei situații statistice pusă la dispoziție de Primăria Negrești-Oaș, numărul de
înnoptări din localitate a fost de 7.131 în 2011, dintre care doar 476 au fost ale străinilor
(6,7% din total), iar restul au fost înregistrate pentru turiști autohtoni. Cel mai mare număr de
înnoptări s-a înregistrat la Complexul ”Valea Măriei” (6.084, 85,3% din total), urmat de
Pensiunea ”Diana” (550) și Complexul ”Pintea” (430).
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Figura nr. 23 – Evoluția numărului de înnoptări în unitățile de cazare din orașul Negrești-Oaș
și comunele învecinate, în perioada 2001-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Durata medie a sejurului turistic a turiștilor cazați în orașul Negrești-Oaș a fost de 1,81 zile, în
2011, ușor mai ridicată în comparație cu media județeană (1,67), dar sub cea de la nivel
național (2,56). Pe de altă parte, la nivelul întregii zone Negrești-Oaș (inclusiv comunele
învecinate) durata medie a sejurului a fost de 1,61 zile. Durata foarte redusă a sejurului este
specifică turismului de weekend și de tranzit, afectând rentabilitatea operatorilor din domeniu
și impactul acestei activități asupra economiei locale. Creșterea duratei sejurului se poate face
doar prin îmbunătățirea și diversificarea ofertei turistice locale, creșterea calității serviciilor
oferite turiștilor și acțiuni de promovare.
În acest context, indicele de utilizare netă a capacității de cazare din Negrești-Oaș a fost de
doar 16,5% în 2011, în scădere față de anul 2001 (24,8%), fiind situată sub media națională
(26,3%) și județeană (25,7%). La nivelul zonei Negrești-Oaș (inclusiv localitățile învecinate),
indicele net de utilizare a fost de 22,9%.
6.4. Promovarea turistică și evenimente organizate
În ultimii ani, orașul Negrești-Oaș găzduiește tot mai multe evenimente care atrag turiști și
vizitatori, crescând vizibilitatea localității. Dintre acestea, cele mai importante sunt:
- Sărbătoarea Câmpenească ”Sâmbra Oilor” de la Huta-Certeze – ajunsă la cea de-a 56
ediție, atrage un număr mare de vizitatori din Țara Oașului, dar și din alte zone ale țării, chiar
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și din străinătate. Este o sărbătoare păstorească, specifică zonei Oașului, și se organizează în
luna mai a fiecărui an, în pasul Huta;
- Festivalul Internațional al Pălincii – a început să fie organizat în anul 2010 (luna
octombrie), în asociere cu Consiliul Județean Satu-Mare, evenimentul fiind organizat cu
sprijin financiar din Programul Operațional Regional 2007-2013. Festivalul are două locații
de desfășurare, una în Muzeul în aer liber, iar cealaltă pe o linie tehnologică demonstrativă de
producere a pălincii și unde se vor organiza concursuri culinare;
- Zilele Orașului Negrești-Oaș - eveniment ajuns la cea de-a XI-a ediție, se organizează în
luna august a fiecărui an. Cu această ocazie, au loc diferite concerte și spectacole folclorice,
care atrag mii de spectatori;
- Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă – organizat în luna decembrie și ajuns la cea de-a
IV-a ediție, festivalul atrage anual sute de artiști și ansambluri din Bistrița, Maramureș, Bihor,
Sălaj și Satu-Mare, având deci un caracter regional;
- Simpozionul internaţional de artă plastică “Formă, culoare, timp” – include expoziții de
artă și o tabără de creație, la care participă artiști din țară și străinătate;
- Expoziția de Artă Plastică ”ART Bunavestire” – organizată anual, de peste 25 de ani, și
cuprinde lucrări ale artiștilor plastici locali.
În ceea ce privește promovarea turistică a zonei, Consiliul Județean Satu-Mare a derulat
proiectul ”Trasee Sătmărene”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
prin Programul Operațional Regional 2007-2013, care a avut ca obiectiv ”promovarea
potenţialului turistic existent la nivelul judeţului Satu Mare, în scopul creşterii vizibilităţii
acestuia în plan regional, naţional şi internaţional şi dezvoltării economice a factorilor
implicaţi în domeniul turismului la nivelul judeţului”. Proiectul a rezultat și conceperea unor
trasee județene axate pe patrimoniul cultural - monumente de arhitectură, castele, cetăţi, pe
resursele naturale de ape termale şi minerale, precum şi pe tradiţiile locale, care cuprind și
zona Negrești-Oaș, respectiv:
- ”Peregrinare pe urmele timpurilor trecute” - acest circuit face referire la turismul cultural şi
religios si cuprinde următoarele localităţi: Satu Mare, Carei, Căpleni, Medieşul Aurit, Livada,
Ardud, Hodod, Soconzel, Corund, Săuca, Ady Endre, Măriuş, Scărişoara Nouă, Petreşti,
Moftinu Mic, Bobald,Tăşnad, Pir, Viile Satu Mare, Apa, Negreşti-Oaş, Bixad - prin care se
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dorește evidențierea acelor mărturii ale valorilor culturale și istorice dintre care unele
constituie valori naționale, internaționale sau care fac parte din patrimoniul mondial al
umanității, castelele și cetăţile, atracții arhitecturale proeminente, dovezi vii ale istoriei,
bisericile de lemn și mănăstirile;
- ”Tradiţii şi obiceiuri sătmărene ” - acest circuit integrează obiective ale turismului rural și
ecoturismul și include următoarele localităţi: Negreşti-Oaş, Huta Certeze, Racşa, Prilog,
Vama, Petreşti, Homorodu de Sus (Oţeloaia), Bogdand, Călineşti-Oaş, Turulung, Oraşu
Nou şi Andrid - localităţi care şi-au păstrat moştenirea culturală: un fond etnografic original,
arhitectură tradiţională, meşteşuguri populare, manifestări tradiţionale, precum şi alte
obiective turistice din cadrul Rezervaţiei Naturale a râului Tur. Segmentele turistice conexe
atinse de acest circuit sunt arta populară tradițională, mâncărurile tradiționale locale,
obiceiurile și festivalurile locului;
- ”Satu Mare- izvor de sănătate” - acest circuit are la bază turismul balnear și de sănătate.
Localităţile cuprinse în cadrul acestui circuit sunt următoarele: Carei, Tăşnad, Beltiug, Acâş,
Mihăieni, Valea Măriei, Vama (Băile Puturoasa), Bixad, bogate în resurse naturale de ape
termale şi minerale.
În cadrul proiectului au fost concepute următoarele instrumente de promovare:
- editarea unui ghid turistic al județului și multiplicarea lui în 10.000 de exemplare;
- realizarea de materiale de promovare (pixuri, mape, broșuri, flyere, hărți, calendare, DVDuri);
- instalarea a 60 de panouri indicatoare și de promovare ;
- crearea portalului turistic www.viziteaza-satumare.com;
- crearea unor standuri expoziționale și organizarea de evenimente de promovare;
- promovarea ofertei turistice locale la posturile de televiziune;
Etc.
Cu toate acestea, în contextul potențialului turistic al deosebit al Țării Oașului, a creșterii
numărului de turiști și vizitatori, precum și a faptului că dezvoltarea turismului este principala
prioritate a autorităților locale, se impune construcția unui Centru de Informare și Promovare
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Turistică la Negrești-Oaș, pentru care a fost deja depusă o cerere de finanțare din fonduri
europene, care se află în evaluare.

7. Social
Deși în raport cu alte zone ale județului sau ale țării, nivelul de trai al locuitorilor orașului este
mai ridicat, mai ales ca urmare a migrației masive a forței de muncă locale în străinătate și a
remiterilor de valută aferente, orașul Negrești-Oaș se confruntă cu o serie de provocări
specifice, care impun dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectiv :
- accentuarea fenomenului de îmbătrânire – care va conduce la creșterea numărului de
persoane vârstnice, dependente, singure, care necesită servicii de asistență și îngrijire, la
domiciliu sau în sistem instituționalizat ;
- numărul mare de copii ai căror părinți lucrează în străinătate – care necesită, de asemenea,
servicii de consiliere, informare, asistență, etc. ;
- creșeterea numărului de persoane expuse fenomenului de sărăcie (familii de romi, persoane
fără un loc de muncă sau alte surse de venit, fără locuință).
La nivelul Primăriei Negrești-Oaș funcționează un Compartiment de Asistență Socială și
Autoritate Tutelară, care oferă servicii de de informare, identificare, evaluare, orientare
socială, consiliere juridică și socială, mediere socială, sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză, etc, pentru diferite categorii de locuitori ai orașului expuși
riscului de excluziune socială : persoane cu boli cronice, persoane cu handicap, delicvenți,
persoane supuse violenței în familie, familii aflate în situații de dificultate, copii supuși
riscului de separare de părinți, persoane aflate în situație de sărăcie extremă, etc.
Conform datelor furnizate de Primăria Negrești-Oaș, numărul beneficiarilor diferitelor tipuri
de prestații sociale de la nivelul localității este următorul :
- beneficiari de ajutor social : aproximativ 90 de familii/lunar ;
- beneficiari de alocație de sprijin familial : aproximativ 210 de familii/anual ;
- beneficiari indemnizații pentru persoane cu handicap : circa 30 de persoane/lunar ;
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- beneficiari indemnizații pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap : aproximativ
53 de persoane/lunar ;
- beneficiari ajutoare pentru încălzire : 155 de dosare/anual pentru încălzirea cu lemne și 90 de
dosare anual pentru încălzirea cu gaze.
De asemenea, la nivel județean, funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Satu-Mare, aflată în subordinea Consiliului Județean, care oferă servicii
complexe de asistență socială pentru toate localitățile din județ, având în structura sa inclusiv
centre rezidențiale pentru copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de
centre în zona Oașului, astfel încăt beneficiarii din zonă trebuie să fie transportați la locațiile
din Satu-Mare, Carei, Halmeu, Hurezu Mare, etc. De menționat este și faptul că în Județul
Satu-Mare există și o serie de furnizori privați de servicii sociale (asociații, fundații), precum :
Asociația ”Albert Schweitzer”, Asociația ”Caritas”, Asociația ”Centrul de Resurse – CREST”,
Asociația ”Freres Europa”, Asociația ”Casa Speranței”, etc., dar nici acestea nu acționează în
zona Oașului.
În acest context, Primăria Negrești-Oaș a demarat, în anul 2012, construcția unui Centru
Social de Zi pentru Vârstnici, proiect co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Acest centru va avea o suprafață
de 331 mp și va fi construit pe scheletul unei foste centrale termice de cartier dezafectate,
urmând să cuprindă o bibliotecă, sală de lectură, sală de activități audio-video, bucătărie, sală
de mese, birouri, etc. Centrul va putea deservi 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate și
oferi o masă caldă la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa.
Cu toate acestea, la nivelul localității nu funcționează niciun centru de zi (de tip after-school)
pentru copii și nici centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. În plus, se remarcă lipsa
furnizorilor privați de servicii sociale.

8. Educaţie
În orașul Negrești-Oaș funcționau, în anul 2012, 12 unități de învățământ și o unitate conexă,
respectiv :
a) 6 unități de învățământ cu personalitate juridică :
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- Grădinița cu program prelungit nr. 1 ;
- Grădinița cu program prelungit nr. 7 ;
- Școlara Gimnazială nr. 1 ;
- Școală Gimnazială nr. 3 (care dispune inclusiv de o clasă specială pentru copii cu autism);
- Liceul Teoretic ;
- Liceul Tehnologic ”Ionița G. Andron”.
b) 6 unități de învățământ arondate celor cu personalitate juridică :
- Grădinița cu program normal nr. 2 ;
- Grădinița cu program normal nr. 6 ;
- Grădinița cu program normal ”Tudor Vladimirescu” ;
- Grădinița cu program normal ”George Coșbuc” ;
- Grădinița cu program normal Vrăticel-Oraș ;
- Grădinița cu program normal Tur.
c) o unitate conexă :
- Clubul Elevilor – care reunește mai multe cercuri de elevi, printre care cele mai active sunt
cele de muzică ușoară și populară, inclusiv un ansamblu folcloric.
Spre comparație, în anul 1990, la nivelul orașului funcționau 22 de unități de învățământ,
toate cu personalitate juridică. Scăderea numărului de unități de învățământ și comasarea
acestora este rezultatul scăderii populației de vârstă școlară, pe fondul reducerii natalității și a
migrației externe a populației.
La nivelul anului 2011, populația școlară totală de la nivelul localității era de 3.065 de
preșcolari și elevi, ceea ce reprezintă 20,4% din populația totală a orașului (o parte dintre elevi
își au totuși domiciliul în comunele învecinate). Față de anul 1992 (primul pentru care există
date statistice), populația școlară a scăzut cu 32,7%.
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Dintre cei 3.065 de elevi și preșcolari, 485 sunt înmatriculați în grădinițele de copii, 1.203 în
școlile generale (585 în învățământul primar și 618 în cel gimnazial), 1.336 în licee, iar 41 în
școlile profesionale și de maiștri.
Figura nr. 24 – Evoluția populației școlare din orașul Negrești-Oaș, pe niveluri de studii, în
perioada 1992-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
După cum se poate observa, în perioada 1992-2011, a crescut numărul elevilor de liceu
(+95,9%), ca urmare a creșterii gradului de cuprindere a populației, dar și a scăderii
interesului pentru învățământul profesional, care a fost desființat în 2012. Pe de altă parte,
numărul elevilor din ciclul primar și gimnazial a scăzut cu 52,3%, iar cel al preșcolarilor cu
34,5%, pe fondul scăderii dramatice a natalității din ultimele două decenii.
De remarcat este și faptul că, anual, aproximativ 200 de absolvenți ai clasei a 8-a din
localitățile rurale învecinate se înscriu la cele două licee din Negrești-Oaș, cei mai mulți
provenind din comunele Bixad, Racșa, Târșolț, Vama, Cămârzana, Certeze.
În anul 2011, în unitățile de învățământ din orașul Negrești-Oaș își desfășurau activitatea 171
de cadre didactice, în scădere cu 24,6% față de anul 1992. Dintre aceștia, 35 sunt educatori,
25 învățători, 38 profesori din ciclul gimnazial, iar 73 sunt profesori de liceu. Scăderea
numărului de cadre didactice, mai ales în învățământul primar și gimnazial, a fost determinată
de scăderea considerabilă a populației școlare.
Figura nr. 25 – Evoluția numărului de cadre didactice din unitățile de învățământ din orașul
Negrești-Oaș, pe niveluri de învățământ, în perioada 1992-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
La nivelul anului 2011, în orașul Negrești-Oaș exista, în medie, un cadru didactic la 17,9
elevi, peste media județeană (15,2) și națională (15,4).
Unitățile de învățământ din Negrești-Oaș dispun de următoarea infrastructură :
- 85 de săli de clasă și cabinete școlare ;
- 17 laboratoare școlare ;
- 3 săli de gimnastică, la care se aduagă 2 săli de sport moderne, finanțate din fonduri
guvernamentale ;
- 8 ateliere școlare ;
- 5 terenuri de sport ;
- 227 de PC-uri.
În medie, la nivelul localității, în fiecare sală de clasă studiază 36,1 elevi, peste media
județeană (28,9 elevi/sală de clasă) și națională (32,8). In comparație cu media județeană și
națională, infrastructura educațională de la nivelul localității este deficitară la dotarea cu săli
de gimnastică (1021,6 elevi/sală de sport, față de 662,5 la nivel județean și 803,3 la nivel
național) și calculatoare (13,5 elevi/PC, față de o medie județeană de 12,5 și una națională de
11,3), în timp ce dotarea cu laboratoare, ateliere școlare, respectiv terenuri de sport este mai
bună în comparație cu mediile județene și națională.
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În pofida sumelor semnificative alocate de la bugetul local și de stat pentru modernizarea
unităților de învățământ din localitate, sunt încă necesare lucrări de extindere, reabilitare,
modernizare și dotare, respectiv :
- amenajarea de locuri de joacă în grădinițe ;
- reabilitarea termică a clădirilor, în vederea reducerii consumului de energie ;
- dotarea cu instalații de producere a energiei din surse regenerabile ;
- reabilitarea și extinderea clădirilor, inclusiv a sălilor de sport ;
- dotarea laboratoarelor școlare cu aparatură modernă ;
- amenajarea unor ateliere școlare.

Oferta educațională a celor două licee este una diversificată și cuprinde următoarele
specializări :
a) Liceul Tehnologic ”Ionița C. Andron ” – 224 de locuri/an :
- Electronică și Automatizări ;
- Mecanică ;
- Protecția Mediului ;
- Agricultură ;
- Economic ;
- Turism și alimentație ;
- Științe sociale.
Liceul a fost înființat în 1963, având un profil agricol, iar din anul 2000 a absorbit Școala
Profesională de Construcții și Gospodărie Comunală, diversificându-și oferta de studii. În
prezent, este singura unitate de învățământ tehnic și profesional din Țara Oașului, cu un rol
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important în pregătirea forței de muncă pentru sectorul agricol, al industriei și serviciilor. În
ultimii ani, acest liceu a beneficiat de numeroase finanțări de la bugetul de stat și din fonduri
europene pentru reabilitarea clădirilor, a cantinei, amenajarea unui teren de sport,
împrejmuire, etc.
b) Liceul Teoretic – 140 de locuri/an:
- Matematică-Informatică ;
- Științele Naturii ;
- Filologie (inclusiv învățământ cu frecvență redusă).
Liceul a fost înființat în anul 1953, a fost funcționat pentru câțiva ani ca liceu industrial,
revenind la vocația sa de liceu teoretic la jumătatea anilor 80, fiind singurul cu acest profil din
Țara Oașului. Actualmente, clădirea liceului este reabilitată și dispune de o sală de sport
modernă, o sală de forță, de teren de baschet, o sală de informatică AEL și alte două
laboratoare de informatică cu computere performante, un centru de informare și documentare
(bibliotecă), sistem de monitorizare video, etc., beneficiind inclusiv de o finanțare PHARE.
Dintre cei aproximativ 400 de elevi care își finalizează anual studiile liceale în Negrești-Oaș,
cei care optează pentru a-și continua studiile în ciclul universitar, aleg centrele universitare
Satu-Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea sau Timișoara, în condițiile în care în localitate
nu funcționează unități de învățământ superior.
De asemenea, trebuie menționat și faptul că în localitate nu funcționează furnizori publici sau
privați de servicii de formare profesională, aceștia desfășurându-și activitatea în Municipiul
Satu-Mare.
9. Sănătate
La nivelul anului 2011, în orașul Negrești-Oaș funcționau următoarele unități medicale :
- 1 spital ;
- 1 ambulatoriu intergrat spitalului ;
- 1 cabinet medical școlar ;
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- 4 cabinete private ale medicilor de familie ;
- 10 cabinete stomatologice (din care 9 private) ;
- 8 cabinete private de specialitate ;
- 7 farmacii și puncte farmaceutice (din care 6 private) ;
- 3 laboratoare medicale (din care unul privat) ;
- 4 laboratoare private de tehnică dentară.
În utlimii 20 de ani, rețeaua de unități medicale din oraș s-a restructurat semnificativ, în sensul
desființării unor dispensare medicale de stat și a policlinicii, respectiv înființarea a numeroase
cabinete medicale, farmacii, cabinete stomatologice, laboratoare medicale, laboratoare de
tehnică dentară, preponderent private.
Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș este singura unitate medicală cu paturi din Țara Oașului și
deservește o zonă cu peste 45.000 de locuitori. În prezent, spitalul dispune de următoarea
structură organizatorică :
- Secție de Medicină Generală (inclusiv Compartimentul de dermatovenerologie) – 58 de
paturi ;
- Secție de Chirurgie Generală (inclusiv Compartimentele de Urologie și OrtopedieTraumatologie) – 54 de paturi ;
- Secție de Pediatrie – 25 de paturi;
- Secție de Obstretică-Ginecologie (inclusiv Compartimentul de Neonatologie) – 25 de paturi;
- Secție de Boli Infecțioase – 25 de paturi;
- Secție de Boli Cronice – 25 de paturi;
- Compartiment ATI – 10 paturi;
- Compartiment Neurologie – 12 paturi;
- Compartiment Îngrijiri Paleative – 10 paturi;
	
  

58	
  

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

- Cameră de Gardă.
De asemenea, spitalul dispune de bloc operator, sterilizator, farmacie, laborator de analize
medicale, labarator de radiologie și imagistică medicală, compartiment prosectură, prevenire
și control al infecțiilor nozocomiale, cabinet de diabet zaharat-nutriție-boli metabolice,
cabinet planificare familială, cabinet boli infecțioase.
Spitalul își desfășoară activitatea în clădiri aflate într-o stare relativ bună și a beneficiat în
ultimii ani de investiții în dotarea cu echipamente moderne pentru blocul operator și
laboratorul de analize. De asemenea, s-au executat lucrări de reabilitare termică și de
modernizare a unități de primiri urgențe. Cu toate acestea, unitatea medicală necesită încă
lucrări de investiții pentru modernizare și dotare cu aparatură modernă.
La nivelul anului 2011, spitalul dispunea de 234 de paturi, nivel similar cu cel înregistrat în
anul 1990, dar mult sub nivelul maxim de 352 de paturi, înregistrat la începutul anilor 2000.
Scăderea numărului de paturi este rezultatul procesului de reformă a sistemului public de
sănătate de la nivel național, precum și accentul tot mai mare pus pe tratamentul în
ambulatoriu. În medie, în Negrești-Oaș existau, în 2011, 15,55 paturi la o mie de locuitori,
peste media județeană (4,9‰) și națională (6‰). Totuși, trebuie avut în vedere că spitalul
deservește și populația din comunele învecinate, un areal care totalizează circa 45.000 de
locuitori, context în care numărul de paturi la 1.000 de locuitori deserviți este de circa 5, nivel
similar cu valorile medii de la nivel județean și național.
Figura nr. 26 – Numărul de paturi de spital din orașul Negrești-Oaș, în perioada 1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
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Ambulatoriul integrat spitalului din localitate dispune de un număr de 17 cabinete cu
următoarele specialități :
- cabinet de medicină internă;
- cabinet de cardiologie;
- cabinet de oftalmologie;
- cabinet ORL;
- cabinet chirurgie generală;
- cabinet ortopedie și traumatologie;
- cabinet obstretică-ginecologie;
- cabinet pediatrie;
- cabinet neuropsihiatrie infantilă;
- cabinet neurologie;
- cabinet dermatovenerologie;
- cabinet urologie;
- cabinet pneumologie ;
- cabinet psihiatrie ;
- cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie ;
- cabinet gastroentorologie ;
- cabinet endocrinologie ;
- aparat funcțional.
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș a fost reabilitat și dotat cu aparatură modernă
(electrocardiografe, ecograf color, electroencefalografe, ecograf color Doppler, etc.) și mobilier în cadrul
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unui proiect în valoare 2,885 mil. Lei, co-finanțat din Programul Operațional Regional 20072013.
La nivelul anului 2011, în orașul Negrești-Oaș își desfășurau activitatea următoarele cadre
medicale :
- 50 de medici (dintre care 12 în sistemul privat), dintre care 8 medici de familie;
- 11 medici stomatologi (dintre care 9 în sistemul privat) ;
- 18 farmaciști (dintre care 17 în sistemul privat) ;
- 150 de cadre medicale medii (dintre care 37 în sistemul privat).
Figura nr. 27 – Evoluția numărului de cadre medicale din orașul Negrești-Oaș, în perioada
1990-2011
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012
Față de anul 1990, numărul de cadre medicale a crescut pentru toate categoriile (medici,
stomatologi, farmaciști, cadre medii), în primul rând ca urmare a dezvoltării sectorului privat.
În anul 2011, la nivelul orașului Negrești-Oaș, exista un medic la 300,8 locuitori, față de o
medie județeană de 642 de locuitori și una națională de 406,4. În ceea ce privește nivelul de
deservire al populației cu stomatologi, la nivel de localitate există un stomatologic la 1.368 de
locuitori, sub media județeană (1750) și națională (1599). De asemenea, numărul de locuitori
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deserviți în medie de un farmacist (836) și un cadru mediu (100,3) este mai mic în comparație
cu valoriile medii de la nivel județean și național. Totuși, trebuie avut în vedere încă o dată
faptul că personalul medical din localitate deservește o zonă cu o populație de circa 3 ori mai
numeroasă decât cea a orașului propriu-zis.
Raportul Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu-Mare cu privire la starea de sănătate a
populației în anul 2011, reflectă o creștere a morbidității la majoritatea bolilor, pe fondul
îmbătrânirii populației, a accesului dificil la servicii medicale de calitate, a stilului de viață
nesănătos, al poluării, etc. Prin urmare, este de așteptat ca cererea de servicii medicale să
crească continuu în următorii ani.
10. Cultură și sport
În orașul Negrești-Oaș își desfășoară activitatea următoarele instituții de cultură :
- Casa de cultură orășenească – nu dispune de un sediu adecvat și funcționează, începând cu
sfârșitul anului 2011, într-un spațiu cedat de Protopopiatul Ortodox, amenajat cu fonduri de la
bugetul local pentru a face loc unei săli de repetiții și spațiilro administrative. Principala
activitate a Casei de Cultură este derulată prin Ansamblul Folcloric ”Oașul”, care se bucură de
o largă apreciere la nivel local și național. De asemenea, instituția e implicată în organizarea
diferitelor evenimente culturale de la nivelul localității
- Biblioteca Orășenească – funcționează într-un spațiu închiriat, în centrul orașului, fiind
dotată cu 6 computere de ultimă generație, conectate la Internet, în cadrul Programului
”Bibilonet”;
- Muzeul Țării Oașului – este situat în apropiere de centrul orașului, pe malul râului Tur, și
are două secții : o expoziție permenantă de etnografie, de artă populară și de artă
contemporană (Galeriile Dr. Mihai Pop) și un muzeu în aer liber, cu o suprafață de 1,5 ha. De
asemenea, muzeul organizează diferite expoziții temporare în fiecare an. În secția în aer liber
pot fi admirate o biserică de lemn, gospodării și case țărănești, iar în interioarele acestora
colecții de țesături, port popular, icoane, ceramică, mobilier, unelte, etc. In cadrul muzeului
activeză și unul dintre ultimii meșteri olari din județ, precum și o distilerie. Muzeul a avut în
2011 un număr de 16 salariați și 5.909 vizitatori (12,7% din totalul celor care au vizitat
muzeele din Județul Satu-Mare), nivel similar cu cel înregistrat în 2005, primul pentru care
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există date statistice. Muzeul a fost modernizat în ultimii ani, prin reabilitarea și extinderea
spațiilor expoziționale.
De asemenea, pe lângă biblioteca orășenească, la nivelul localității există 5 biblioteci școlare
în unitățile de învățământ din oraș. În total bibliotecile din Negrești-Oaș dispun de 96.035 de
volume (6,4 volume/locuitor), sub media județeană (6,7) și națională (8,1). În anul 2011, la
nivelul celor 6 biblioteci din oraș, existau 3.071 de cititori activi (20,4% din populația totală a
orașului), pentru care s-au eliberat 64.015 volume.
După cum am indicat pe larg în subcapitolul 6.4., în localitate se desfășoară anual numeroase
evenimente culturale (concerte, sărbători câmpenești, expoziții, simpozioane, lansări de carte,
etc.), la care participă atât locuitorii orașului, cât și din țară și străinătate.
De asemenea, în localitate există mai multe puncte de desfacere a presei locale, naționale și
internaționale. În plus, Consiliul Local editează și distribuie cu regularitate un Buletin
Informativ. Peste 95% dintre locuințele din localitate au abonament la serviciile de
televiziune, iar aproape 50% beneficiază de conexiune la internet.
În domeniul sportiv, cel mai bine reprezentat este fotbalul. În localitate își desfășoară
activitatea A.S. ”Energia” Negrești-Oaș, care joacă în Liga a IV-a, și este sponsorizată de
Consiliul Local. Echipa dispune și de un teren de fotbal omologat pentru competiții județene.
De asemenea, există diferite competiții sportive locale între echipele unităților de învățământ
din oraș, care se derulează pe terenurile și sălile de sport ale acestora. Pentru sportul de
amatori au fost construite mai multe terenuri moderne, de mici dimensiuni, în complexurile de
agrement din jurul orașului (de ex. Valea Măriei), precum și săli de aerobic și fitness, etc.
10. Guvernanță locală
În orașul Negrești-Oaș, administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local. Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit. Structura organizatorică a administraţiilor publice
locale reprezintă formalizarea şi repartizarea misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble
(Direcţii, Departamente, Servicii, Birouri, etc.) definite cu această ocazie, precum şi relaţiile
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stabilite între subansamblele în cauză. Organigrama este reprezentarea vizuală a structurii
organizatorice.
Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţilor publice locale sunt:
a. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
b. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea
terenurilor pentru depozitarea acestora;
c. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a
apelor uzate şi pluviale;
d. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
e. transportul public local;
f. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
g. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
h. construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare
(creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);
i. dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;
j. activităţi culturale, sportive, de recreere şi pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea
şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;
k. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte măsuri necesare
pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
l. instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei alte activităţi
necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;
m. construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social
vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;
n. organizarea serviciilor anti-incendiu.
Descentralizarea şi autonomia locală reprezintă elemente constitutive ale oricărui stat
democratic. Prin împărţirea puterii în stat între autorităţile centrale şi cele locale devine
	
  

64	
  

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

	
  

posibilă respectarea specificului şi a intereselor particulare ale judeţelor, oraşelor şi
comunelor, iar cetăţenilor li se acordă posibilităţi sporite de a se manifesta pe plan politic,
economic şi social. Administraţia locală, prin caracterul său descentralizat, trebuie să-şi
delimiteze şi să-şi asume competenţele exercitate pe proprie răspundere, în favoarea şi la
dispoziţia populaţiei.
Descentralizarea administrativă şi a serviciilor publice reprezintă singura formă acceptabilă
pentru asigurarea participării comunităţilor locale la viaţa politică, economică şi socială a ţării
reprezentând un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii
administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a
serviciilor publice aflate în responsabilitatea acestora. Prin descentralizare, administraţia
publică devine mai eficientă şi mai operativă, problemele care interesează populaţia se
soluţionează la nivele inferioare, în condiţii de oportunitate si de operativitate sporită.
Necesitatea realizării unor servicii de interes local, precum şi necesitatea dezvoltării
economice locale au condus autorităţile locale către o colaborare cu o serie de instituţii locale,
regionale, naţionale. Astfel sub controlul autorităţilor locale, anumite servicii, prin crearea
cadrului legislativ necesar, sunt prestate de către regii autonome sau societăţi comerciale.
Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi
gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor
publice, în condiţiile legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este
şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială
în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine,
precum şi în justiţie.
În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.
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În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul
prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin intermediul
poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au
obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de
interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice
care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică.
Consiliul Local Negrești-Oaș este alcătuit din 17 consilier locali, iar Primăria este condusă de
un primar, un viceprimar și un secretar. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului
orașului Negrești-Oaș cuprinde 148 de posturi (2 pentru demnitari, 69 de funcții publice și 77
contractuale), organizate după cum urmează :
- în subordinea Primarului funcționează Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Investiții, Serviciul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice, Serviciul Administrație
Publică Locală (cu Compartimentele resurse umane și relații cu publicul, Compartimentul
Biblioteca și Informaticianul), Seriviciul Contabilitate, Serviciul public Poliția Locală,
Administratorul Public, Consilierii, Auditorii și Expertul pentru romi ;
- în subordinea Viceprimarului funcționează Serviciul pentru Administrarea Domeniului
Public și Privat (cu Compartimentul Administrativ, Compartimentul Personal de Deservire,
Compartiment îngrijire spații verzi și Compartiment salubritate, precum și cu Biroul probleme
privind situații de urgență, siguranța și protecția muncii) și Compartimentul control comercial,
autorizare și transport ;
- în subordinea Secretarului orașului funcționează Compartimentele Registru Agricol, Juridic,
Registratura – Biroul Unic, precum și Arhiva instituției ;
- în subordinea Consiliului Local se află Casa de Cultură, Muzeul Țării Oașului, Serviciul
Public Comunitar de evidență a persoanelor, Compartimentul Asistență Socială și Autoritate
Tutelară, precum și Consilierul Juridic pentru relația cu Consiliul Local.
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Aproximativ 60% din posturile din organigrama Primăriei nu sunt ocupate în prezent, din
cauza constrângerilor legale și bugetare, ceea ce îngreunează furnizarea unor servicii publice
de calitate.
Orașul Negrești-Oaș face parte, alături de alte 28 de unități administrativ-teritoriale, din
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Apă și Apă Uzată din județul
Satu-Mare, înființată în anul 2009, cu scopul de a sprijini realizarea lucrărilor ample de
reabilitare și modernizarea a rețelei de alimentare cu apă și canalizare care se derulează în
prezent. De asemenea, o altă asociație de dezvoltare comunitară a fost constituită pentru
implementarea proiectului zone turistice Luna-Șes. Din păcate, aceste asociații de dezvoltare
intercomunitară nu dispun de resurse proprii și au o capacitate administrativă redusă, ciclul lor
de viață fiind același cu al proiectelor de investiții pentru derularea cărora au fost create.
De asemenea, comunele din jurul orașului Negrești-Oaș (Turț, Târna Mare, Gherţa Mică,
Cămârzana, Batârci, Călineşti-Oaş, Vama, Certeze, Remeţi, Târşolţ, Bixad, Oraşu Nou și
Racşa) fac parte din Grupul de Acțiune Locală ”Țara Oașului”, care are déjà un plan de
dezvoltare locală, urmând să joace un rol activ în implementarea unor proiecte prioritare ale
acestor comunități.
Orașul Negrești-Oaș a semnat, de-a lungul timpului, trei acorduri de înfrățire cu următoarele
localități :
- Guidel (Franța) – 1997 – între cele două orașe s-a înființat o asociație de prietenie, fiind
derulate misiuni economice și vizite reciproce ale unor grupuri de tineri ;
- Csenger (Ungaria) – 1999 – care s-au materializat în schimburi culturale, sportive și
economice ;
- Teacevo (Ucraina) – 2006 – care vizează schimburi culturale, turistice și economice.
Prin Programul PHARE a fost finanțată înființarea unui Birou de Consiliere pentru Cetățeni în
cadrul Primăriei Negrești-Oaș. Scopul acestui birou este sprijinirea cetăţenilor în exercitarea
drepturilor şi obligaţiilor lor şi in rezolvarea unor probleme complexe cu care se confruntă,
precum si facilitarea relaţiei cetăţenilor cu autorităţile publice locale sau centrale. Biroul de
Consiliere pentru Cetățeni Negrești-Oaș oferă servicii gratuite de informare și consiliere în
următoarele domenii: sănătate, asistență socială, asigurări sociale, protecția consumatorului,
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regimul proprietății, învățământ, protecția copilului, raporturi de muncă, drepturi și obligații
civile, impozite și taxe, servicii publice, tineret, informație europeană și multe altele.
În ceea ce privește bugetul local, acesta a avut o evoluție fluctuantă în ultimii ani, fiind
influențat atât de ciclurile economice, cât și de modificările legislative. Astfel, în anul 2011,
veniturile totale la bugetul local au fost de 18.737.129 de lei, iar cheltuielile de 22.794.491 de
lei, rezultând un deficit bugetar de 4.057.362 de lei.
Figura nr. 28 – Evoluția veniturilor și cheltuielilor la bugetul local (lei) al orașului NegreștiOaș, în perioada 2005-2011
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Sursa: Ministerul Finanțelor Publice.
După cum se poate observa, nivelul veniturilor la bugetul local a scăzut semnificativ față de
anul 2007, când a fost atins nivelul maxim (27 mil lei), pe fondul sumelor defalcate ridicate
pentru echilibrarea bugetului local, dar și ca urmare a transferului marilor contribuabili privați
direct la organele fiscale centrale din București. Pe de altă parte, cuantumul cheltuielilor
bugetare a atins valoarea maximă în anul 2011 (22,8 mil lei), când s-a înregistrat și cel mai
ridicat deficit bugetar.
În ceea ce privește structura veniturilor, în ultimii ani se remarcă o creștere a veniturilor
proprii, în defavoarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor administrației
locale, echilibrarea bugetului sau finanțarea cheltuielilor descentralizate, ca urmare a unor
măsuri legislative. Astfel, în anul 2011, veniturile proprii au ajuns să reprezinte 57,3% din
totalul veniturilor bugetului local, 40% sunt sumele defalcate din TVA, subvențiile 2,1%, iar
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sumele primite de la U.E. doar 0,6%. Spre comparație, în anul 2007, veniturile proprii
reprezentau doar 35,5% din totalul veniturilor bugetare, iar sumele defalcate din TVA 58,3%.
Figura nr. 29 – Structura veniturilor și cheltuielilor din bugetul local al orașul Negrești-Oaș, în
perioada 2005-2011
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Sursa: Ministerul Finanțelor Publice.
În ceea ce privește structura cheltuielilor, în anul 2011, cele mai mari sume au fost alocate
pentru cheltuielile cu personalul (8,36 mil. lei, 36,7% din total), pentru cele de capitalinvestiții (7,05 mil. lei, 30,9% din total) și pentru achiziția de bunuri și servicii (3,68 mil. lei,
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16,1%). În 2011 se observă o creștere substanțială a cheltuielilor de capital, pe fondul
investițiilor semnificative derulate de administrația locală (în special, proiectele co-finanțate
din fonduri europene). Pe de altă parte, au scăzut cheltuielile cu personalul au scăzut
semnificativ în perioada 2009-2011, pe fondul reducerii salariilor personalului cu 25%, prin
ordonanță de guvern.
În prezent, Primăria Negrești-Oaș derulează proiectul ”Noi direcții de dezvoltare pe termen și
mediu lung pentru Negrești-Oaș”, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Printre altele, proiectul va
rezulta în revizuirea strategiei de dezvoltare a orașului, pe o bază participativă, cu sprijinul
unei companii de consultanță, precum și în organizarea de sesiuni de formare pentru
personalul din administrația publică locală în domeniul planificării strategice.
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