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Cuvântul primarului 
 

Dragi cetățeni,  
 

De când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putință să 

modernizez aceasta comună și sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a Uniunii Europene. 

Obiectivul major al administrației locale 

pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea 

durabilă a comunei Ocna-Șugatag prin investiții în 

infrastructură cu rol de creștere a sectorului turistic, 

diversificarea activităților economice și sociale și 

întărirea capacității administrative. 

În cursul anului 2021 în localitatea Ocna 

Șugatag s-a lucrat intens la implementarea 

proiectului ETOS ”Excelență în turism la Ocna 

Șugatag”, obiectivul specific fiind reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, ambientale și de 

recreere dar și a iluminatului public. Scopul final al proiectului este transformarea Stațiunii Ocna Șugatag, 

Maramureș într-o Stațiune turistica balneoclimaterica de nivel internațional, a sporirii accesibilității 

resurselor naturale și culturale și implicit a diversificării ofertei turistice. În acest sens am demarat  

proiectul cu panouri de informare la Iezerul Mare și Cheile Tătarului, în Sit Natura 2000. Am reușit și 

intabularea construcțiilor părăsite de pe pășunea Tătaru.  

În sensul rezolvării problemei gunoaielor, am achiziționat două platforme modulare galvanizate, 

cu un aspect modern,  pentru colectarea selectiva a deșeurilor, respectiv cele cu fanta galbena pentru 

plastic și cele cu fanta maro pentru deșeuri biodegradabile, compuse fiecare din trei containere,  

amplasate în curțile blocurilor, pentru a scăpa pentru totdeauna de peisajul dezolant din jurul actualelor 

containere. In funcție de necesități  vor fi achiziționate și alte platforme în comuna noastră.  

În contextul actual, am luat măsuri pentru ușurarea comunicării dintre primărie și locuitorii 

Comunei Ocna Șugatag prin implementarea serviciului digital pentru cetățeni „Regista”, prin intermediul 

căruia cetățenii nu mai au nevoie să se deplaseze la sediul primăriei pentru a depune o cerere, 

economisindu-se astfel importante resurse de timp și reducând interacțiunea socială în context pandemic. 

E timpul ca  împreună sa continuăm sa facem pași pentru ca Ocna Șugatag sa devina o comună 

modernă, curata și civilizata, cum sunt convins că ne dorim. 

 
                                                                         Cu respect, 

      Primarul Comunei Ocna Șugatag, Ioan Onea 

IOAN ONEA - Primarul Comunei Ocna Șugatag 
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1. Introducere 

Strategia de dezvoltare locală face posibilă coordonarea dinamică a fenomenelor de dezvoltare 

care au loc în spațiul de interes, în conformitate cu trăsăturile locale, a adaptării la cerințele exterioare și 

posibilităților de dezvoltare teritorială. 

În fapt, strategia de dezvoltare durabilă este un document în cadrul căruia sunt analizate, obiectiv, 

resursele locale pentru gestionarea corespunzătoare, pe diferite intervale de timp (scurt, mediu, lung) în 

scopul eficientizării rezultatelor. 

Planificarea strategică: 

- este un proces sistematic, prin care o instituție își stabilește anumite priorități care sunt esențiale 

pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția mediului în care aceasta își desfășoară 

activitatea. 

- este o activitate orientată spre viitor, vizând obiectivele de dezvoltare și etapele necesare 

realizării acestora. 

- este un proces continuu, ce ar putea fi utilizat de comunitățile locale pentru a se asigura că 

politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare socio- economică a 

comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul din pașii cei mai importanți care susțin 

procesele de dezvoltare locală. Punctul de pornire al elaborării îl reprezintă inventarierea resurselor și a 

capacității economice, sociale și demografice, în dinamică, pentru a se putea realiza o previziune coerentă. 

Strategia de dezvoltare locală este caracterizată prin diverse trăsături: imagine asupra viitorului, 

creativitate, flexibilitate, dinamism și adaptabilitate, orientare spre schimbare, orientare spre un câștig 

durabil. 

Prezenta strategie de dezvoltare locală reprezintă documentația care stă la baza dezvoltării 

Comunei Ocna Șugatag. Dezvoltarea locală se poate defini ca un proces în care demersurile administrației 

publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăți condițiile sociale, culturale și 

economice ale comunității. Dezvoltarea locală este deci cel mai strâns legată de conceptul de parteneriat 

care asigură accesul la toate resursele necesare, bazându-se atât pe participarea celor care reprezintă 

anumite interese, cât și pe disponibilitatea administrației publice de a forma parteneriate cu grupuri, 

organizații sau instituții. 
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2. Analiza situației existente 
 

2.1 Cadrul natural 
 

2.1.1 Așezare și limite (poziție geografică) 

 Comuna Ocna Șugatag este situată în partea centrală a județului Maramureș, în vestul Depresiunii 

Maramureș, la poalele munților Igniș și Gutâi, pe DN 18 Baia Mare - Ocna Șugatag, la o distanță de 19 km 

de municipiul Sighet, respectiv 50 km față de municipiul Baia Mare. Teritoriul comunei cuprinde în 

componența sa patru sate: satul Ocna Șugatag, reședința de comună, satul Breb situat in sudul comunei, 

satul Hoteni, aflat în centru și satul Șugatag, aflat în nord-vestul comunei. 

 

Fig. 1 – Localizarea comunei în perimetrul județului Maramureș 

 Comuna Ocna Șugatag se învecinează la sud-vest cu comuna Desești, în vest cu Municipiul Baia 

Mare, în nord cu Comuna Giulești, în est cu Comuna Călinești, în sud-est cu Comuna Budești iar în sud cu 

comuna Șișești și tangențial cu Orașul Cavnic. 
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2.1.2 Geneză și geologie 

Din punct de vedere geo-tectonic, comuna Ocna Șugatag aparține unității structurale a Carpaților 

Orientali, sectorul mureșean - pannonic. Acesta este amplasat pe o fosă geosinclinală cu depozite 

cretacice și paleogene de fliș, care a atins stadiul de inversiune tectonică în timpul Miocenului mediu și a 

fost apoi acoperită transgresiv de o cuvertură molasică și de lave andezitice venite pe căi de acces deschise 

în faza stirică. 

 

a) Roci sedimentare 

Zonele de aflorimente cretacic-paleogene sunt concentrate în partea central-estică a regiunii și 

anume în unitățile tectonice pânza Botizii în regiunea de la nord de muntele Gutâi. 

Depozitele paleogene se situează peste marnele roșii senoniene și calcarele jurasice cu amoniți. 

Apare ca un facies intermediar între faciesul epicontinental și cel carpatic de geosinclinal.  

Formațiunile eocene sunt reprezentate în bază printr-un facies litoral recifal peste care se dezvoltă 

faciesul marnos, cu marne cenușii sau roșii silicioase și intercalații de gresii miocene. 

Oligocenul este reprezentat prin microconglomerate, gresii albe, șisturi argilo-marnoase, menilite 

etc. 

Miocenul formează o cuvetă în centrul bazinului Maramureș, al cărui ax trece prin Ocna Șugatag 

– Sighet. Contactul său cu depozitele mai vechi este acoperit spre vest și sud-vest de curgerile andezitice 

ale Gutâiului (ce au avut loc în Ponțian și Romanian); spre sud, contactul e acoperit cu aglomerate și tufuri 

andezitice. Miocenul din zona Ocna Șugatag cuprinde depozite tortoniene și sarmațiene. 

Tortonian (to) 

Cele mai vechi formațiuni care aflorează pe teritoriul comunei Ocna Șugatag sunt de vârstă 

tortoniană și sunt localizate în zona Dealului Dordu, pe flancul vestic al Dealului Șugatag, pe raza satului 

Ocna Șugatag și în extremitatea nordică a localității Sat-Șugatag.  

Tortonianul a fost interceptat în axul fosei maramureșene pe o grosime de 1000 – 1200 m, 

evidențiind o subsidență marcantă și o diferențiere litostratigrafică asemănătoare cu a echivalentului său 

din bazinul pannonic și cel transilvănean. Are în bază tufuri dacitice cu elemente conglomeratice peste 

care urmează marne argiloase gipsifere și tufacee cu Globigerine, ce formează patul sării. Tuful dacitic, 

cenușiu verzui, compact, acoperă masivul de sare, apărând la zi sub presiunea masivului de sare în ridicare, 

în dreptul capelei cimitirului (unde s-a și exploatat) și pe versantul stâng al văii Sărata (Șugatag), în 

abruptul cuvetelor lacuste ale lacurilor Bătrân, Vrăjitoarei și Roșu. Înclinările stratelor variază între 5 și 

20°, iar grosimea stratului de tuf se estimează la 10 – 15 m în deschiderea de sub capelă. 
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Peste stratul de tuf urmează un pachet de marne cenușii și nisipuri cenușii fine, cu intercalații de 

gresii cenușii și gălbui-roșcate, slab cimentate, cu eflorescențe de sare. 

 

Sarmațian (vh – bs1) 

Volhinianul + Bessarabianul urmează în continuitate de sedimentare. Această formațiune este 

preponderent marnoasă, atingând grosimea maximă cunoscută în aflorimente la zi de 500 m. În fosa 

maramureșeană, depozitele sarmațiene brodează aflorimentele tortoniene până în dreptul Sat-Șugatag. 

Din acest punct continuă spre sud sub forma unei fâșii înguste pe malul stâng al râului Mara până la 

confluența cu pârâul Râușor, în centrul localității Mara. Depozitele sarmațiene aflorează de asemenea pe 

versantul stâng al Văii Breboaia, respectiv pe versantul drept al Văii Mari înainte ca aceasta să părăsească 

teritoriul comunei. 

 

Pannonian (pn) 

Pannonianul aflorează sub formă de petece în Depresiunea Maramureșului, regăsindu-se pe 

teritoriul comunei Ocna Șugatag pe o porțiune extrem de redusă pe versantul drept al Văii Cheii, în 

piemontul Mara – Săpânța. Este reprezentat printr-o alternanță de nisipuri cenușii – gălbui, cu stratificație 

încrucișată (sediment de mică adâncime într-un mediu cu aporturi fluviatile), cu argile și marne compacte 

cu pelicule de nisip fin și cu intercalații de resturi vegetale. 

 

Cuaternar (qp – qh) 

Sedimentul cuaternar specific Maramureșului îl formează depozitele deluvial – coluviale 

(bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, prinse într-un material argilos) cu blocuri de andezite care brodează 

versanții de nord-est, respectiv nord ai munților vulcanici Oaș - Gutâi. Acestea formează substratul 

piemonturilor care fac racordul între lanțul vulcanic și Depresiunea Maramureșului. Aluviunile recente de 

pe principalele văi din zonă sunt de vârstă Holocen superior fiind reprezentate prin depozite de luncă. 

Reprezentativă în acest sens este lunca Marei în dreptul localității Sat-Șugatag. 

Din punct de vedere tectonic, principalul element structural din zona investigată este anticlinalul 

Șugatag, situat între localitățile Ferești (confluența Cosăului cu Iza) și Sârbi. Geneza anticlinalului este 

legată de prezența masivului de sare aflat în axul anticlinalului, orientat NNV – SSE. 

 

b) Roci magmatice 

Magmatismul neogen 

În timpul Neogenului, magmatismul s-a manifestat prin ample fenomene vulcanice. Erupțiile 

vulcanice au avut loc aproape continuu generând produse vulcanice variate. Acestea au fost grupate în 

trei faze de activitate: 
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- primele erupții au avut loc în Tortonian fiind reprezentate prin piroclastite acide însoțite de riolite. 

Vulcanismul s-a continuat în Sarmațian când au avut loc efuziuni de andezite; 

- faza a doua grupează dacite și andezite cuarțifere puse în loc la începutul Pannonianului; 

- faza a treia s-a desfășurat în Pannonianul superior și a produs roci andezitice cu predominarea curgerilor 

de andezite bazaltoide. 

Andezitele cuarțifere (αq) aflorează doar în extremitatea vestică a comunei în Vf. Pleșca Mare. 

Andezitul cuarțifer conține de regulă piroxen, hornblendă opacizată și cristale mici de cuarț. Acest 

andezit este în mare parte transformat hidrotermal fiind adulanizat, sericitizat, silicifiat și carbonatat. 

Andezitele bazaltoide (αβ) ocupă cele mai întinse suprafețe în Munții Oaș – Gutâi, inclusiv pe 

teritoriul comunei Ocna Șugatag. Curgerile de lave alcătuiesc platouri largi sau petece izolate pe înălțimi. 

Un mod de apariție care se întâlnește rar îl constituie stâlpii și aparatele vulcanice de mici dimensiuni. Alte 

forme de zăcăminte sunt reprezentate de dyke, uneori cu lungimi de peste 1000 m. 

Andezitul bazaltoid are o culoare neagră, iar structura porfirică este greu vizibilă megascopic. 

Acest andezit nu este afectat de transformări hidrotermale. 

Andezitul cu biotit de Gutâi (αb) aflorează în extremitatea sudică a comunei, pe versantul nordic 

al munților Gutâi. Acesta conține piroxeni și biotit. 

 

 

Fig. 2 – Harta petrografică a comunei Ocna Șugatag 
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2.1.3 Relief 

Relieful este variat, fiind predominant montan (40%) și colinar (30%), regiunile plane fiind 

rezumate la albiile minore ale râurilor principale și interfluviilor care le despart (20%), și cuprind cea mai 

mare parte a spațiului construit. 

 

Fig. 3 – Harta altimetrică a comunei Ocna Șugatag 

Munții Igniș sunt reprezentați de Masivul Pleșca, Platoul Tătaru, abruptul Pietrei, și piemontul 

Gutâiului, ocupând o suprafață extinsă (25%) în interiorul comunei. Platoul Tătaru s-a format în urma 

scurgerilor succesive de lave ale vulcanilor apropiați: Pleșca – 1292m, Runcu – 1022, Frăsina – 1053m și 

Vf. Pietrei – 1057m. 

Munții Gutâi ocupă o suprafață de doar 80 km2 între pasul Gutin (987 m) și pasul Neteda (1039m). 

Sunt alcătuiți dintr-un corp vulcanic înalt, măguri vulcanice mai mici și platouri netede situate la circa 

1000m altitudine. Masivul Gutâi, alcătuit din andezite cu biotit, se individualizează tranșant față de întreg 

peisajul înconjurător prin abrupturi impresionante, fiind vizibil de la mari depărtări. Peisajul subalpin 

domină întreg platoul suspendat mărginit de vârfuri înalte: Gutâiul Mare – 1445m, Gutâiul Doamnei – 

1417m, Secătura – 1392m. Forme reziduale bizare, rezultat al eroziunii periglaciare se întâlnesc la 

marginea platoului: Creasta Cocoșului – 1428 m. 

Piemontul Gutâiului se desfășoară sub abruptul nordic al Gutâiului, între văile Cosău, la est și 

Mara, la vest. Este un piemont tipic alcătuit din depozite cărate de râuri și torenți din munte, în timpul 
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Pleistocenului. Reprezintă unitatea de contact dintre edificiul vulcanic și Depresiunea Maramureșului, 

având suprafețe netede, slab înclinate, acoperite cu fânețe și culturi agricole. 

Piemontul Gutâiului prezintă o înclinare generală de la sud către nord, sens în care cotele scad de 

la 838 m în Dealul Pripor, până la valori sub 400 m în lunca de pe partea stângă a râului Mara. 

Limita administrativă de est urmărește culmea principală din interfluviul Mara – Cosău, trecând 

prin Dealul Dordu (643 m), Dealul La Soci (660 m), Dealul Almaș (568.4 m) și încheind cu Dealul Doabra 

(443.2 m) în extremitatea nordică, pe teritoriul comunei Giulești. Satele Breb și Hoteni au o expunere sud-

vestică, fiind mărginite pe părțile de nord, sud și est de altitudini ușor mai mari. De altfel, satul Breb 

reprezintă zona de confluență a mai multor văi care fragmentează Piemontul Gutâiului, căpătând aspect 

de microdepresiune. 

În partea de nord a comunei, satul Ocna Șugatag, s-a dezvoltat pe un interfluviu secundar creat 

de pâraiele Șugatag și Cosău, celălalt interfluviu, Șugatag – Mara, fiind ocupat de Dealul Ocna Șugatag 

(507.5 m). 

 

2.1.4 Climă 

Clima Comunei Ocna Șugatag  este temperat continentală cu influențe oceanice în timpul 

sezonului cald și baltice în cursul iernii. 

O caracteristică aparte a climei Ocnei Șugatag o constituie existența topoclimatului cu efect de 

foehn, prezent pe cursul râului Mara. Acesta este determinat de frecvența vânturilor din sud- vest, care 

pătrund prin înșeuările de sub Masivul Gutâi. 

Temperatura medie anuală este 7°C, cu circa 3°C mai ridicată decât cea de pe înălțimile montane 

înconjurătoare. Cele mai coborâte temperaturi se înregistrează în ianuarie și sunt de – 4°C în depresiune, 

respectiv – 7°C pe platourile înalte ale Gutâiului, iar cele mai ridicate în iulie de +18°C în zona depresionară 

și +12 – 14°C pe culmile mai înalte (fig. 4).  

Nivelul precipitațiilor atmosferice înregistrează de asemenea variații în timp și spațiu, în ceea ce 

privește cantitatea, durata și forma acestora. Media precipitațiilor multianuale este de cca. 950 mm/an, 

care pe culmile din Gutâi – Igniș urcă până la 1100 mm. În medie, plouă aproximativ 140 zile din an. Sunt 

zile în șir când ploile nu contenesc, iar cantitățile diurne cresc vertiginos. Uneori, cantitățile maxime zilnice 

depășesc valoarea medie lunară a precipitațiilor. Anotimpul cald al anului este și anotimpul ploilor, cu un 

maxim în luna iunie (110 – 180 mm pe culmile înalte și 100 – 120 mm la poalele munților), în timp ce 

septembrie și februarie sunt foarte sărace (fig. 5).  

Precipitațiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 40 de zile pe an. În munți, precipitațiile 

sunt mult mai abundente, iar stratul de zăpadă atinge grosimi de peste 80 – 90 cm și se păstrează până la 

160 de zile din an. 
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Fig. 4 – Distribuția temperaturilor în Comuna Ocna Șugatag 

 

 

Fig. 5 – Distribuția precipitațiilor în Comuna Ocna Șugatag 
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Influența circulației atmosferice se răsfrânge și asupra fenomenelor de îngheț și dezgheț. Primul 

îngheț la peste 1000 m are loc în jurul datei de 1 octombrie, pentru ca în zona depresionară acesta să se 

producă după 11 octombrie. Ultimul îngheț înregistrat în zonă are loc în jurul datei de 21 aprilie. 

Adâncimea maximă de îngheț în zona depresionară este 1.10 m, iar în zona montană se stabilește 

prin observații locale. 

Vânturile sunt, în general, de direcție vestică (20%), iar toamna cele de nord-vest își accentuează 

prezența. O dată cu lăsarea toamnei și a gerurilor de iarnă se resimte aerul rece al vânturilor dinspre nord 

(11%). În depresiuni, masele de aer pătrund mai greu, mișcarea acestora devine mai înceată, 

înregistrându-se numeroase zile de calm. În serile și diminețile liniștite se simte adierea brizelor de munte-

vale. 

Viteza vânturilor, în cote medii, este 3.2 – 3.7 m/s cu predominanța vest-nord-vest, înregistrând 

intensitățile cele mai mari în intervalul aprilie – iunie, iar cele mai mici în perioada octombrie – noiembrie. 

În munți se ating valori de 5 – 6 m/s. 

 Evapotranspirația potențială reprezintă un indicator important în contextul schimbărilor climatice 

actuale (fig. 6). Astfel, deficitul sau surplusul de apă pot fi calculate prin scăderea evapotranspirației 

potențiale anuale din valorile precipitațiilor anuale (fig. 7). 

 
Fig. 6 – Distribuția evapotranspirației potențiale în Comuna Ocna Șugatag 
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Fig. 7 – Distribuția balanței apei în Comuna Ocna Șugatag 

 

2.1.5 Hidrografie 

 Rețeaua hidrografică este colectată de râul Mara, ce străbate doar 1,8 km teritoriul comunei. 

Primul afluent al râului Mara de pe teritoriul comunei Ocna Șugatag este Valea Mare care 

formează pe aproape întregul curs limita administrativă cu comuna Desești. 

Cel mai important afluent al Marei la nivelul comunei este însă Valea Breboaia. Aceasta se 

formează în partea de sud a teritoriului prin confluența mai multor văi care drenează Piemontul Gutâiului. 

Pe cursul superior poartă numele de Valea Măgurii. Primește apoi pe stânga un mănunchi de văi torențiale 

care fragmentează versantul nordic al Vf. Pietraru (808 m), iar pe stânga Vâlceaua Vârtoapelor care 

drenează Dealul Dordu (643 m). Pe teritoriul satului Breb colectează Valea Sunătoarea și pârâul Răchitele 

și se varsă în râul Mara la limita administrativă de vest către comuna Desești. 

Celălalt afluent al râului Mara de pe teritoriul comunei este pârâul Șugatag. Acesta este alimentat 

de izvoarele, văile torențiale și lacul sărat din vestul satului Ocna Șugatag. Are cursul orientat pe direcția 

sud – nord și se varsă în Mara pe teritoriul comunei vecine, Giulești. 

Teritoriul mai este tranzitat și de Râul Breboaia (sau Râul Breb), afluent al râului Mara, ce parcurge 

teritoriul satului Breb (fig. 8). 
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Fig. 8 – Distribuția râurilor și lacurilor în Comuna Ocna Șugatag 

 

Majoritatea lacurilor sunt concentrate în extravilanul satului Ocna Șugatag, în partea de SV a 

acestuia: Lacul Bătrân, Lacul Vrăjitoarei, Lacurile Bogdan 1 și 2, Lacul Gavril. Lacul Tăul Fără Fund este 

singurul lac amplasat în intravilanul satului Ocna Șugatag. Complexul lacustru de la Ocna Șugatag cuprinde 

8 lacuri din ocne prăbușite, peste 30 de lacuri de mici dimensiuni aflate în doline de dizolvare (Mihai, 

Vorsig, Pipiriga, Lacul Alb etc.), dar există și lacuri subterane în saline părăsite. 

Lacul Gavrilă (Gábori) este considerat ca întindere cel mai mare lac de mină antroposalin din țară, 

format în anul 1966, prin surparea minei, având o suprafață de aproximativ 2,35 ha și o adâncime de 

aproximativ 30 m, o adâncime medie de 10,5 m, acesta reprezentând și sursa utilizată apa sărată pentru 

Stațiune, având însă și un strat de apă dulce la suprafață ce permite existența unei biocenoze dulcicole în 

lac, făcând posibilă existența peștilor. 

Lacul Tăul Fără Fund este cel mai adânc lac de mină, antroposalin din Maramureș, având 

aproximativ 33 m adâncime, un perimetru de 132 m și o suprafață de 1.035 mp. Acesta apare ca o baltă 

puternic colmatată, acoperită în mare parte de papură, având o serie de ochiuri marginale de apă 

deschisă, de multe ori puternic eutrofizată. 
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Lacul sărat Bătrân (Öregi tó) are o suprafață de 6.226 mp, o adâncime medie de 6,13 m și 

adâncimea maximă de 15,7 m. Stratul de apă de suprafață al acestuia este îndulcit, ceea ce permite 

existența unei biocenoze caracteristice lacurilor cu apă dulce. 

Lacul sărat Vrăjitoarelor ( Boszorkány tó) este situat într-o adâncitură cu versanți abrupți, acoperiți 

cu vegetație arborescentă densă. 

În partea de SV a Unității Administrativ Teritoriale este amplasat Lacul Morărenilor, iar în nord-

vest găsim un mic lac de acumulare deasupra cheilor Tătarului pe râul Brazi. 

Izvoarele minerale carbogazoase de la Breb sunt cunoscute de peste o suta de ani (din anul 1866), 

ape carbogazoase, denumite local „borcuturi”. Sunt ape subterane clorosodice, bromiodurate, 

bicarbonate și sulfuroase, aflate în aureloa mofetica a munților vulcanici Oaș – Gutâi – Țibleș, cu calități 

terapeutice dovedite. În perioada 1866-1918, în partea de sud-vest a satului Breb, erau cunoscute trei 

izvoare minerale: doua dintre ele au fost utilizate în cura balneară, iar al treilea, denumit izvorul Olga, se 

îmbutelia. Locul Izvoarelor este menționat pe harta editată de Direcția Topografică Militară sub numele 

„La Borcut”. Izvorul Olga debita o apă sulfuroasă, bicarbonată, sulfurată, clorurată, calcică, magneizană, 

sodică, carbogazoasă, cu o mineralizare totala de 7,9 g/l, din care concentrația de CO2 este de 1,3 g/l, 

având un debit de 0,5 l/s. Stațiile balneologice o recomandau pentru tratarea afecțiunilor 

gastrointestinale, hepatobiliare, boli de nutriție și alergii alimentare. În prezent, apa izvorului Olga, 

cunoscut pe plan local sub numele de „Borcut”, este utilizata pentru băut în mod curent de localnici, fiind 

amenajată o captare rudimentara, iar un indicator din drumul județean DJ 109F semnalizează poteca ce 

duce spre acesta. 

 

2.1.6 Soluri 

 Solurile sunt variate, dezvoltarea acestora fiind condiționată atât de structura petrografică, 

variațiile climatice și vegetația actuală. Litosolurile și andosolurile domină zona montană, 

districambosolurile ocupă zonele piemontane, în timp ce luvosolurile și aluviosolurile ocupă albiile râurilor 

și interfluviile joase. Deși fertilitatea acestor soluri nu este una ridicată, există folosințe ce le pot conferi 

un randament mai ridicat, în funcție de nevoi. 

 

Clasa Protisoluri 

Cuprinde soluri în stadiu incipient de formare, cunoscute anterior ca soluri neevoluate. Apar pe 

suprafețe discontinui, diseminate în areale mai mici sau mai mari fie în regiunile cu relief accidentat, pe 

versanți, culmi înguste sau în luncile râurilor. 
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Litosol 

 Formarea acestor soluri este condiționată de existența la suprafață sau aproape de suprafață a 

rocilor consolidate, compacte reprezentate prin roci eruptive, metamorfice, gresii și pietrișuri. În ceea ce 

privește condițiile de relief, climă și vegetație, acestea sunt specifice zonelor de munte și deal. 

 Având volum edafic foarte mic și rezervă scăzută de substanțe nutritive, litosolurile au o fertilitate 

scăzută. În mod natural suprafețele cu litosoluri sunt ocupate de pajiști sau păduri cu productivitate slabă. 

În vederea creșterii fertilității se recomandă aplicarea îngrășămintelor, îndepărtarea materialului 

scheletului etc. 

Aluviosol 

 Prezența materialelor aluviale este legată mai ales de existența luncilor, care sunt unități de relief 

tinere, formate sub influența apelor curgătoare prin acțiunea de eroziune, transport și sedimentare.  

 Fertilitatea naturală a acestor soluri este relativ bună. Valorificarea cât mai bună a aluviosolurilor 

este condiționată de rezolvarea numeroaselor probleme pe care le ridică. Suprafețele cu aluviosoluri se 

găsesc de cele mai multe ori sub influența inundațiilor, care împiedică chiar folosirea lor ca terenuri 

arabile, îndiguirea fiind un mod bun de a le apăra. 

 Sortimentul de culturi ce pot fi cultivate cu prinde întreaga gamă de plante specifice condițiilor 

din țara noastră. În mode deosebit se recomandă cultura porumbului, a sfeclei de zahăr și a legumelor. 

 
Fig. 9 – Distribuția solurilor în Comuna Ocna Șugatag 
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Clasa Cambisoluri 

 Au fost cunoscute sub numele de Terra rossa 

Districambosol 

 Cele mai întinse suprafețe ocupate de districambosoluri se întâlnesc în etajul montan inferior, pe 

versanții însoriți, mai puternic înclinați și pe roci mai bogate în elemente bazice, pe formele mai slab 

înclinate pe versanții expuși fronturilor umede.  

 Districambosolurile pot fi utilizate ca arabil în unele depresiuni piemontane, unde au o 

pretabilitate bună la cartof, trifoi, in de fuior, grâu etc. Aceste soluri sunt mai puțin pretabile pentru pomii 

fructiferi. Rezultate mai bune dau unele specii de arbuști ex. afinul. Pentru pajiști naturale, aceste soluri 

au pretabilitate bună.   

 

Clasa Luvisoluri 

Luvosol 

 Sunt specifice zonelor de dealuri și podișuri. Acestea ocupă întotdeauna terenurile plane cu drenaj 

global defectuos și terenuri depresionare. Materialul parental este alcătuit din luturi, argile, gresii, 

conglomerate, nisipuri.  

 Are o fertilitate mijlocie spre scăzută, putând fi cultivat grâu, porumb, floarea soarelui etc și mai 

puțin plantații de pomi sau vie.  

 

Clasa Andisoluri 

Andosol 

 Aceste soluri se întâlnesc la altitudini cuprinde între 1000 și 1800 m. Ele se formează și în zone 

montane unde stratul litologic de suprafață este alcătuit din tufuri vulcanice sau alte roci eruptive cu 

conținut ridicat de minerale care se alterează ușor. 

 În general, andosolurile sunt apreciate ca soluri fertile pentru arboretele de molid și mai puțin 

fertile pentru cele de fag. Productivitatea pajiștilor pe aceste soluri poate fi îmbunătățită prin aplicarea de 

amendamente calcaroase. 
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2.1.7 Biodiversitate și arii naturale protejate 

 Vegetația dominantă este reprezentantă de etajul pădurilor de foioase și mixte, etajul coniferelor 

fiind reprezentat răzleț doar în masivul Pleșca. Pajiștile naturale și secundare ocupă câmpul Tătaru și 

suprafețe importante din piemontul Gutâi. 

Trei Situri de Importanță Comunitară incluse pe Lista siturilor rețelei Natura 2000 (fig. 10) includ 

suprafețe din teritoriului administrativ al comunei Ocna Șugatag:  

• ROSPA0134 Munții Gutâi (de protecție avifaunistică SPA),având o suprafață totală de 28.406ha și 

se întinde pe teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a treisprezece UAT-uri: Ocna Șugatag, 

Săpânța, Câmpulung la Tisa, Săraru, Sighetu Marmației, Giulești, Desești, Budești, Cavnic, Șișești, 

Baia Sprie, Baia Mare și Remeți. În cadrul teritoriului comunei Ocna Șugatag se află o suprafață de 

2.743,367ha, reprezentând aproximativ 30,20% din suprafața teritoriului administrativ al 

comunei Ocna Șugatag; 

• ROSCI0092 Igniș (de interes comunitar SCI), având o suprafață totală de 19,598 ha și se întinde pe 

teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a opt UAT-uri: Ocna Șugatag, Săpânța, Câmpulung la 

Tisa, Sarasău, Sighetu Marmației, Giulești, Desești. În cadrul teritoriului comunei Ocna Șugatag se 

află o suprafață de 3.001,669ha, reprezentând aproximativ 33% din suprafața teritoriului 

administrativ al comunei Ocna Șugatag; 

• ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoșului (de interes comunitar SCI), având o suprafață totală de 684 

ha și se întinde pe teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a cinci UAT-uri: Ocna Șugatag, 

Budești, Cavnic, Șisești și Desești. În cadrul teritoriului comunei Ocna Șugatag se află o suprafață 

de 119,784ha, reprezentând aproximativ 1,34%din suprafața teritoriului administrativ al comunei 

Ocna Șugatag. 

 

Alte patru arii naturale protejate (fig. 11) sunt de interes local: 

- RONPA0585 Lacul Morărenilor, sat Breb, suprafață 20ha, categoria IV IUCN, rezervație naturală de tip 

mixt, situată în sudul comunei, în Munții Gutâi; 

- RONPA0591 Pădurea Crăiască, sat Ocna Șugatag, suprafață 44ha, categoria IV IUCN, rezervație naturală 

de tip forestier, situată în partea de est a comunei, în satul Ocna Șugatag; 

- Tăurile și turbăria, sat Hoteni, suprafață 2,51 ha, categoria III IUCN, rezervație naturală de tip zonă 

umedă, situată în partea centrală a comunei, lângă satul Hoteni. 

- RONPA0595 Cheile Tătarului, sat Șugatag, suprafață 15ha, categoria IV IUCN, rezervație de tip 

hidrogeologic, situată în partea de vest a comunei, pe Valea Brazi. 
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Fig. 10 – Localizarea siturilor Natura 2000 în Comuna Ocna Șugatag 
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Fig. 11 – Localizarea ariilor naturale protejate de interes local din Comuna Ocna Șugatag 

 
Deși nu apare menționată ca aparținând Comunei Ocna Șugatag în nici o sursă consultată, 

suprapunerea limitelor sitului peste limitele UAT indică prezența integrală a peretelui vertical din andezit 

în interiorul UAT (fig. 12). 

 
Fig. 12 – Localizarea ariilor naturale protejate de interes local din Comuna Ocna Șugatag 
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2.1.8 Analiza SWOT a cadrului natural 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Peisaje spectaculoase: geologice  
(Creasta Cocoșului, Cheile Tătarului) și 
hidrologice (Lacul Morărenilor, Lacul 
fără fund, Tăurile și turbăria de la 
Hoteni)  

- Lacurile sărate cu efect terapeutic din 
perimetrul satului Ocna Șugatag, 
implicit apa subterană care le 
alimentează și care formează o resursă 
cu o mare valoare potențială. 

- Arii protejate naturale de interes 
comunitar și local cu o mare diversitate 
de habitate și specii. 

- Deficitul de aport de apă dulce 
subterană în sezonului cald datorat 
schimbărilor climatice. 

- Surpările din perimetrul ocnelor de sare. 
- Soluri cu fertilitate scăzută 

Oportunități Amenințări 

- Punerea în valoare a ariei naturale 
protejate Cheile Tătarului. 

- Captarea apelor din bazinul văii Brazi 
pentru suplimentare aportului de apă 
dulce a comunei. 

- Valorificarea ariilor naturale protejate 
prin promovare turistică. 

- Schimbările climatice pot să ducă la 
temperaturi mai ridicate, care în in vor 
duce la scăderea nivelului freatic. 

- Extinderea în timp a surpărilor în fostele 
exploatări de sare. 

- Degradarea solurilor datorată 
schimbării utilizării terenurilor 
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2.2 Cadrul antropic 
 

2.2.1 Rețeaua de așezări rurale 

 

Comuna Ocna Șugatag are în componență satele Ocna Șugatag (reședința de comună), Sat 

Șugatag, Hoteni și Breb, o suprafață totală a teritoriului administrativ de 9087,46ha și o suprafață de 

585,46ha a teritoriului intravilan existent. În anul 2016 populația comunei Ocna Șugatag era de 4.171 de 

locuitori. 

Satul Breb se află în partea central-nordică a depresiunii Maramureș, în partea superioară a 

bazinului râului Mara pe piemontul nordic al masivului Gutâi, la 25 km de Sighetu Marmației și la 52 km 

de capitala de județ Baia Mare . Împreună cu Hoteni Și Sat Șugatag, satul Breb aparține de comuna Ocna 

Șugatag de care îl despart 7 km. Hotarul satului este destul de întins, el se învecinează cu 5 localități: 

Budești, Sârbi, Ocna Șugatag, Hoteni, Mara și un sat din zona Chioarului numit Șurdești. 
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Fig. 13 – Localitățile componente ale comunei Ocna Șugatag 
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2.2.2 Utilizarea terenurilor 

Utilizarea terenurilor la nivelul UAT Ocna Șugatag 

 La nivelul comunei Ocna Șugatag, 35% din suprafață este ocupată de păduri, urmată de pajiști 

naturale cu 20% și de livezi cu 13%. Suprafețele construite reprezintă mai puțin de 5%. Situația la nivelul 

anului 2018 este prezentată în figura 14 și tabelul 1. 

 

 

Fig. 14 – Harta utilizării terenurilor in perimetrul comunei Ocna Șugatag 

Tabelul 1. Distribuția suprafețelor diferitelor tipuri de utilizări ale terenurilor la nivelul UAT 

Denumire Suprafata_ha 

Areale cu vegetație rara 12,31 

Livezi 1284,94 

Păduri conifere 79,26 

Păduri foioase 3305,39 

Păduri mixte 189,10 

Pajiști naturale 2043,16 

Pășuni secundare 334,30 

Spațiu urban discontinuu si spațiu rural 484,20 

Terenuri agricole si vegetație naturala 366,36 

Terenuri arabile neirigate 818,08 

Zone de culturi complexe 954,93 

Zone de extractie a minereurilor 33,51 
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Utilizarea terenurilor la nivelul intravilanului UAT Ocna Șugatag 

Intravilanul existent al Comunei Ocna Șugatag este cel aprobat prin ultima variantă de Plan 

Urbanistic General. Suprafața totală ocupată de cele 4 sate componente, respectiv satul Hoteni, Breb, 

Ocna Șugatag si Sat-Șugatag, este de 585,63 ha. 

Locuințele. Funcțiunea majoră a localității este cea de locuire individuală, de tip tradițional, rural, 

iar majoritatea locuințelor sunt proprietate privată. Suprafața ocupată de zona de locuire individuală cu 

regim mic de înălțime în situația existentă este de 191,17ha, reprezentând 32,63% din totalul suprafeței 

intravilanului existent. Pe lângă acest tip de locuire, în satul reședință de comună, Ocna Șugatag, este 

întâlnită și locuirea colectivă, amplasată în centrul satului. Aceasta este mixată cu zona de servicii și ocupă 

0,59ha, 0,10% din suprafața intravilanului existent. 

Instituțiile publice și serviciile sunt funcțiuni care se regăsesc în mod special în zonele centrale 

ale satelor componente – Ocna Șugatag, Șugatag, Breb și Hoteni și sunt reprezentate de unități de 

învățământ, primărie, farmacii, cabinete medicale, spații comerciale, poște, cămine culturale etc. 

Suprafața pe care o ocupă această zonă funcțională este de 17,55ha, reprezentând 3,00% din teritoriul 

intravilan. 

Unitățile industriale ocupă 0,92ha, adică 0,16% din intravilanul existent și se regăsesc în interiorul 

satului Ocna Șugatag, reprezentate de foste C.A.P.-uri și de depozite de materiale de construcție. 

În prezent, în Comuna Ocna Șugatag nu există unități agro-zootehnice și nici unități agricole / de 

producție și de depozitare în nici unul dintre satele componente: Ocna Șugatag, Șugatag, Hoteni și Breb 

(0,00ha, reprezentând 0,00%). 

Din categoria obiectivelor de destinație specială fac parte mai multe obiective printre care și 

sediul poliției și stația meteo din satul Ocna Șugatag și are o suprafață de 1,07ha, reprezentând 0,18%. 

Gospodărie comunală. La nivelul comunei există patru cimitire, două în sat Șugatag, unul în Ocna 

Șugatag și unul în satul Breb. Dintre acestea, 3 sunt înscrise în Registrul local al spațiilor verzi. Doar unul 

din cele două cimitire din satul Șugatag nu este înscris și este încadrat la categoria de gospodărie 

comunală. Suprafața acestuia este de 0,33ha, respectiv 0,06% din intravilanul existent. 

Echipare edilitară. Suprafețele ocupate de echipamentele aferente sistemului centralizat de 

alimentare cu apă și canalizare însumează o suprafață de 0,20ha, adică 0,03% din intravilan. Aceste 

terenuri sunt ocupate cu puțuri forate, bazine și stații de epurare. Localizarea acestora este identificată în 

toate cele patru sate ale comunei. 

Spații verzi. Acestea sunt spațiile verzi înscrise în Registrul local al spațiilor verzi realizat în 

decembrie 2019 pentru comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș. În situația existentă, la nivelul 

comunei sunt amenajate mai multe spații verzi publice, care au amenajate atât locuri de joacă pentru 

copii, cât și spații de relaxare. Spațiile reprezentative la nivelul comunei sunt terenurile de sport, Suprafața 
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ocupată de spațiile verzi și terenurile de sport înscrise în Registrul local al spațiilor verzi al comunei Ocna 

Șugatag este de 6,73ha, reprezentând 1,15% din totalul intravilanului existent. 

Zona pentru agrement și sport este în situația existentă localizată doar la nivelul satului Ocna 

Șugatag. Suprafața acestei zonei funcționale este de 3,06ha, reprezentând 0,52% din totalul intravilanului 

existent. 

Pădurile existente din intravilan sunt în nord-vestul satului Ocna Șugatag și fac parte din aria 

natural protejată de interes local, Pădurea Crăiască. Suprafața aferentă acestora este de 7,60ha, 

reprezentând 1,30% din totalul intravilanului existent. 

Zona canalelor și irigațiilor din intravilan / a apelor din intravilan ocupă o suprafață de 1,54ha, 

adică 0,26% din totalul intravilanului existent. Această suprafață este reprezentată de râul Mara care 

străbate trei dintre satele comunei, Șugatag, Breb și Hoteni, fiind astfel inclus în limita intravilanului 

existent furnizat de O.C.P.I, împreună cu lacul Tăul fără fund din satul Ocna Șugatag. 

Căi de comunicație rutieră. Această zonă funcțională ocupă un procent de 7,00% (41,00ha) din 

totalul suprafeței din intravilan. 

O suprafață considerabilă de teren neconstruit din intravilan este ocupată și de terenul agricol 

(arabil, livezi, fânețe și pășuni), localizat dispersat printre terenurile construite din intravilan, dar 

predominant în zonele periferice ale satelor. Dintre toate satele componente, satul Breb deține cea mai 

mare suprafață de teren agricol în intravilan. Suprafața ocupată de aceste terenuri este de 313,37ha, 

respectiv 53,51% din intravilanul întregii comune. Pe lângă toate acestea, în intravilanele satelor se 

regăsește și o suprafață redusă de teren neproductiv, mai exact 0,5ha, adică 0,08% din suprafața totală a 

intravilanului. 
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2.2.3 Populația 

Populația stabilă a Comunei Ocna Șugatag cunoscut fluctuații în perioada 2006 – 2016, după anul 

2010 fiind remarcată o tendință generală de scădere a numărului de locuitori, chiar dacă pe parcursul 

anilor, au fost observate și creșteri ale numărului de locuitori. În anii 2006, 2009 și 2013 s-au înregistrat 

creșteri izolate ale populației, dar cu un impact mic asupra tendinței generale. Trendul demografic 

descendent a făcut ca numărul locuitorilor sa ajungă de la 4233 (anul 2006) la 4171 de persoane (anul 

2016) – scădere cu 1,5% din 2006 până în 2016. 

În anul 2016, populația comunei Ocna Șugatag înregistrează un număr de 4171 persoane, în 

ușoară scădere față de anul anterior (4168 persoane), dar și față de ultimii 5 ani (de exemplu, în anul 2011, 

populația Comunei Ocna Șugatag era de 4207 persoane). În ultimii 5 ani, populația a crescut doar în anul 

2013, restul trendului fiind unul descendent. 

Dintre cele 4171 persoane, în anul 2016, 2082 erau bărbați și 2089 erau femei. Pe de altă parte, 

densitatea populației este de aproximativ 2,05 locuitori pe km². 

Rata sporului natural înregistrată la nivelul Comunei Ocna Șugatag este negativă și are o tendință 

de creștere, între 2013-2014 rata sporului natural ajungând de la -4,02 la -7,34 după această perioadă rata 

sporului natural crește până la -5,76 în anul 2016. Rata sporului natural negativ este determinată de o 

scădere a populației. În anul 2014 acest indicator atinge cea mai mică valoare din ultimii 5 ani (-7,34), rata 

mortalității având o creștere mai mare. În anul 2016, rata sporului natural înregistrează o creștere, în acest 

an înregistrându-se 10,54 născuți vii la 1000 de locuitori, dar 16,30 de decese la 1000 de locuitori. 

Mișcarea migratorie ia în considerare atât stabilirile și plecările cu domiciliul sau reședința, cât și 

numărul de emigranți sau imigranți. Mișcarea migratorie a populației Comunei Ocna Șugatag nu este un 

factor care modifică considerabil numărul locuitorilor, soldul mișcării migratorii fiind în anii 2014 negativ, 

iar în restul anilor pozitiv. Din 2012 până în 2014 tendința soldului mișcării migratorii păstrează tendința 

descendentă a evoluției populației. (Stabiliri de domiciliu: 2012 – 89, 2013 – 75, 2014 – 46, 2015 – 65, 

2016 – 68. Plecări cu domiciliu: 2012 – 42, 2013 – 47, 2014 – 61, 2015 – 50, 2016 – 44) 

 

Tabelul 2. Evoluția structurii pe sexe a populației comunei Ocna Șugatag 

SEXE 2015 2016 2017 2018 2019 

Feminin 2078 2091 2093 2079 2058 

Masculin 2092 2084 2094 2109 2091 

Total 4170 4175 4187 4188 4149 

 

Tabelul 3. Structura populației pe grupe de vârstă la 1 iulie 2019 

Grupe de vârstă   Nr. locuitori 

0-4 ani 167 

5-9 ani   162 

10-14 ani  181 

15-19 ani 228 
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20-24 ani 246 

25-29 ani 300 

30-34 ani 292 

35-39 ani 322 

40-44 ani 358 

45-49 ani 321 

50-54 ani 303 

55-59 ani 236 

60-64 ani 274 

65-69 ani 248 

70-74 ani 214 

75-79 ani 138 

80-84 ani 110 

85 ani si peste 49 

Total 4149 

 

 
Fig. 15 – Structura pe vârste a populației la 1 iulie 2019 la nivelul comunei Ocna Șugatag 
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2.2.4 Economie 

Domeniul C.A.E.N. care a produs cea mai mare cifră de afaceri în anul 2016, în Comuna Ocna 

Șugatag, este reprezentat de industria prelucrătoare (C), cu o valoare de 3,220,283 RON, de aproximativ 

3 ori mai mare decât cifra de afaceri a domeniului Q –sănătate și asistentă socială, care a avut 647.613 

RON. 

Valoarea cifrei de afaceri din domeniul Industria prelucrătoare (C) reprezintă un procent de 35% 

din cifra totală de afaceri calculată pe întreaga comună Ocna Șugatag în anul 2016. Domeniul Comerț cu 

ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor se clasează pe locul 2 cu o cifră de 

afaceri de 2.950.667 RON, reprezentând 32 % din totalul cifrei de afaceri la nivelul comunei Ocna Șugatag, 

fiind urmat imediat de domeniul Hoteluri și restaurante, cu o cifră de afaceri de 1.224.345 RON, ce 

reprezintă 13% din totalul cifrei de afaceri la nivelul comunei Ocna Șugatag. 

 

Agricultura 

Agricultura nu reprezintă potențialul economic al comunei, nefiind vorba despre o așezare rurală 

amplasată în zona de câmpie, ci din contră, într-o zonă de deal. Cu toate acestea, locuitorii se ocupă și de 

cultivarea pământului (cultivarea grâului, a ovăzului și cu precădere de cea a porumbului), dar și de 

creșterea animalelor (în special creșterea bovinelor, a ovinelor și a păsărilor). Sub aspectul suprafeței 

agricole, comuna Ocna Șugatag este pe locul 11 în topul comunelor din județ, cu 4.938,20 ha. 

 

Prestări servicii și comerț 

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și a motocicletelor (G) este 

domeniul care prezintă cel mai mare număr al firmelor (14 firme – 27 % din numărul total de firme din 

comuna Ocna Șugatag). Acesta este urmat de Hoteluri și restaurante (I) și de domeniul Construcții (F) cu 

10, respectiv 8 firme fiecare – 25 % și 20% din numărul total din comună. 

 

Turism 

Dezvoltarea turistică a comunei Ocna Șugatag este susținută de infrastructură specific turistică, 

de facilități pentru cazare, alimentație publică, instalații și structuri pentru valorificarea factorilor naturali 

terapeutici (baze de tratament). Capacitatea de cazare a stațiunii Ocna Șugatag a cunoscut o evoluție 

oscilantă în perioada 2011-2016, iar numărul de locuri de cazare a crescut per ansamblu din anul 2011 

până în 2016, în mod special datorită creșterii numărului de structuri de mici dimensiuni (pensiuni și 

camere de închiriat). 

Stațiunea Ocna Șugatag este, alături de Borșa, Vișeu de Sus și Zona Șuior – Baia Sprie, una din cele 

4 stațiuni turistice din județul Maramureș care deține 6,8% din numărul de structuri de primire turistice 

cu funcțiuni de cazare și 8,9% din numărul de locuri de cazare din județ. 
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La nivelul anului 2016 în comuna Ocna Șugatag erau clasificate un număr de 38 structuri de 

primire turistice cu funcțiuni de cazare, cu un total de 789 locuri. În satul Ocna Șugatag, atestat ca stațiune 

turistică de interes local și stațiune climatică au fost înregistrate 28 de structuri de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare clasificate, cu un total de 669 locuri. 

 

2.2.5 Administrație publică și infrastructură 

Componența administrației publice a comunei Ocna Șugatag 

Primărie: 

Primar – Oanea Ioan 

Viceprimar – Ficzay Maria 

Secretar – Toporan Vasile 

Asistent social – Oanea Mărioara 

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului – Țiplea Radu 

Agent agricol – Lodar Adela 

Consilier asistent în cadrul serviciului financiar-contabil – Birlea Liliana Raluca 

Inspector asistent în cadrul serviciului financiar-contabil – Petran Ioan Daniel  

Referent de specialitate - Încasarea si colectarea taxelor si impozitelor locale – Zaharovist Lorand 

Inspector S.C.P.L evidența persoanelor – Sas Cornelia  

Inspector evidența persoanelor – Toporan Iudit 

 

Consiliul local: 

- Bud Ionel 

- Bud Vasile 

- Chindris Mircea Ioan 

- Ficzay Maria 

- Hotea Gheorghe 

- Hrezdac Vasile 

- Lodar Robert-Arnold 

- Oanea Ioan 

- Patcas Vasile 

- Tincu Vasile 

- Tiran Petru 

- Vragia Ioan 
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Infrastructură 

Rețeaua majoră a comunei Ocna Șugatag este compusă din: 

- Drumul Național DN18; 

- Drumurile Județene DJ 185, DJ 109F 

- Drumurile Comunale DC 12, DC 13, DC 14. 

Pe lângă drumurile național, județene și comunale, rețeaua stradală a comunei este formată din străzi, 

ulițe și drumuri de exploatare nou introduse în intravilan. 

Căi de comunicație rutieră. Această zonă funcțională a cunoscut o creștere în cazul propunerii, 

datorită extinderilor reglementate ale pofilelor stradale. Astfel, creșterea a fost de la 40,35ha la 69,98ha, 

adică o creștere cu 13,73ha. Cu toate acestea, ponderea circulațiilor rutiere reprezintă doar 7,36% din 

totalul intravilanului propus. De menționat este faptul că circulațiile propuse nu însumează și circulațiile 

propuse cu caracter orientativ. 

Organizarea căilor de comunicație 

Circulațiile secundare (străzile și ulițele și drumurile de exploatare din intravilan) se propun a se 

modernizarea și supralărgirea la gabarite care să asigure desfășurarea circulației pietonale și amenajarea 

spațiilor verzi de aliniament. Se urmărește îmbunătățirea climatului existențial prin intervențiile prioritare 

asupra circulațiilor existente. Pentru a asigura accesul tuturor terenurilor la drumuri publice, se propun 

străzi pe trasee noi, care se vor realiza prin exproprierea terenurilor proprietate privată și vor întregi și 

vor da coerență tramei stradale. 
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Fig. 15 – Harta infrastructurii rutiere in perimetrul comunei Ocna Șugatag 

 

Fig. 16 – Harta infrastructurii rutiere în Ocna Șugatag 
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Fig. 17 – Harta infrastructurii rutiere în Sat Șugatag 

 

Fig. 18 – Harta infrastructurii rutiere în Hoteni 
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Fig. 19 – Harta infrastructurii rutiere în Breb 
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2.2.6 Analiza SWOT a cadrului antropic 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Populație stabilă cu o piramidă a 
vârstelor aproape echilibrată 

- Numeroase obiective turistice naturale 
și antropice 

- Un număr ridicat de spații de cazare și 
baze de valorificare a apei sărate 

- O creștere a investiților în infrastructură 
datorate expansiunii sectorului turistic 

- Orientarea politicilor Primăriei Ocna 
Șugatag spre dezvoltarea turismului. 

- Lipsa educației tradițiilor și 
meșteșugurilor locale în rândul copiilor 
și tinerilor.  

- Lipsa educației turismului și a produsului 
turistic din programele școlare și 
extracurriculare în rândul tinerilor 

- Lipsa unui punct de informare turistică și 
a produselor de marketing turistic 

- Economie prea puțin diversificată 
- Lipsa unor piețe cu produse tradiționale 

locale 
- Deficitul de panouri de informare 

turistică  
- Număr redus de angajați în domeniul 

turismului. 
- Lipsa activităților agricole de tip suport 

pentru turism 
- Stare precară a drumurilor de acces la 

obiectivele turistice 
- Deficit de iluminat public pe străzile 

secundare 
- Lipsa canalizării în satele periferice 

Oportunități Amenințări 

- Înființarea unui centru afterschool de 
predare meșteșugurilor tradiționale  

- Introducerea în aria extracurriculară în 
învățământul gimnazial și liceal  a 
disciplinelor  valorificare a potențialului 
turistic și de economia turismului. 

- Valorificarea potențialului turistic al 
ariei naturale protejate Cheile Tătarului 

- Extinderea iluminatului public în 
arealele ce conțin unități de cazare la 
nivelului întregului UAT 

- Tendința migratorie a tinerilor va crește 
în condițiile unei slabe promovări a 
oportunităților de afaceri la nivelul UAT 

- Stagnarea numărului de turiști în urma 
promovării deficitare a zonei. 

- Degradarea căilor de acces la obiectivele 
turistice datorită precipitațiilor. 
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3. Strategia de dezvoltare propusă 
 

3.1 Contextul european, național, regional și județean 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a Uniunii 

Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea 

punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020. 

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel târziu, 

obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării, Tineretul 

în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, 

o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și 

Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

La nivel european, piața unică, bugetul UE și politica externă europeană constituie instrumente 

suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile economice ale 

țărilor UE și ale UE în ansamblu. Țările UE au fost invitate să transpună obiectivele Europa 2020 în obiective 

naționale. Comisia Europeană este responsabilă cu monitorizarea progreselor. 

Obiectivele 20/20/20 au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările membre UE și reeșalonate 

spre obiective mai noi și mai ambițioase către un orizont de timp mai mare 2030 și se referă la o nouă 

strategie de eficientizare energetică. 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 

2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia de inovare 

pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de 

cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027): 

• Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

• Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

• Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027  recunoaște că tinerii sunt dornici să își ia în mâini propriile 

destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui acordată o atenție deosebită 

tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, cum ar fi originea 

etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale acestora. 
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Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o Europă care le 

permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii intersectoriale care afectează 

viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie abordate: 

• #1 - O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth 

• #2 - Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders 

• #3 – Societăți incluzive / Inclusive Societies 

• #4 - Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue 

• #5 – Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing 

• #6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward 

• #7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All 

• #8 – Învățământ de calitate / Quality Learning 

• #9 – Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All 

• #10 – O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe 

• #11 – Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations and European 

Programmes 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene propune 5 priorități investiționale: 

• O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții 

în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice 

• O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

• O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – Anexa D: 

Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, pe 

marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene post 

2020. 

Arhitectura programelor operaționale şi a sistemului de management şi control a fost aprobată printr-un 

Memorandum emis de Ministerul Fondurilor Europene în data de 27 februarie 2020. Programele 

operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național pentru 2021-2027 sunt: 



SC MEGEPA CONSULT SRL BAIA MARE B-DUL REPUBLICII NR 1/29 
CUI 15416680, J24/511/2003, TEL 0744 599398, 
Email: maremarcel@yahoo.com; megepaconsult@yahoo.com 

38 
 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

• Programul Operațional Transport (POT) 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

• Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

• Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

• Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

• Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

• Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

• Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă 

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru Dezvoltare 

Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional Regionale, Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Transport iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru 

celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 

1. Fără sărăcie, 

2. Foamete ”zero”, 

3. Sănătate și bunăstare, 

4. Educație de calitate, 

5. Egalitate de gen, 

6. Apă curată și sanitație, 

7. Energie curată la prețuri accesibile, 

8. Muncă decentă și creștere economică, 

9. Industrie, inovație și infrastructură, 

10. Inegalități reduse, 

11. Orașe și comunități durabile, 

12. Consum și producție responsabile, 

13. Acțiune climatică, 

14. Viată acvatică, 

15. Viață terestră, 

16. Pace, justiție și instituții eficiente, 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. 
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Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 2035 se bazează pe 11 (+3) proiecte 

interdisciplinare: 

• Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române 

• Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare 

• Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în evoluția 

și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 – 2037 

• Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în 

proiecte și în publicarea electronică 

• Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară 

• Proiect 6: Economia și calitatea vieții 

• Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România – 

repere pentru următoarele decenii 

• Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării 

• Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa 

multilingvistică, cultura electronică 

• Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are 

• Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și 

moderație 

• Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile 

• Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român 

• Proiect 14: Strategia de apărare a României 

 

La nivel regional, ADR NORD-VEST a elaborat Planul pentru Dezvoltare Regională (PDR) Nord-

Vest 2021-2027, care reprezintă principalul document de planificare și programare la nivel regional, prin 

care s-au stabilit viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul 

perioadei de programare 2021-2027, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 

obiectivelor. 

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2021-2027 se 

bazează pe rezultatele analizei SWOT și pe obiectivele identificate la nivel regional pe termen lung, pe 

orientările de la nivel național și pe direcțiile strategice ale politicii de coeziune și ale politicii agricole 

comune promovate de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2021-2027.  

Obiectivul general al Planului de dezvoltare regională NV 2021-2027 propune „Creșterea 

inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea, în 
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vederea diminuării disparităților intra- și inter-regionale și creșterea standardului de viață”. Au fost 

identificate cinci obiective specifice, care vor contribui la realizarea obiectivului general, astfel: 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Economie competitivă bazată pe inovare si digitalizare 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

1.1. Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și creșterea competitivității mediului de afaceri 

1.2. Sprijinirea ecosistemului de inovare și a activităților economice în domeniile de specializare 

inteligentă 

1.3. Stimularea CDI și adoptării tehnologiilor avansate, în mediul public și privat 

1.4. Promovarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Capital uman și social dezvoltat 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

2.1. Sprijinirea inserției pe piața muncii și corelarea competențelor profesionale cu dinamica și cerințele 

viitoare ale pieței 

2.2. Stimularea participării la procesele de educație și formare continuă , bazate pe o infrastructură 

modernă și pe digitalizare 

2.3. Modernizarea, digitalizarea și dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de sănătate, promovarea 

prevenției și a unui mod de viață sănătos 

2.4. Sprijinirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

2.5. Cultivarea spiritului civic și a implicării comunității în procesele de dezvoltare locală 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

3.1. Dezvoltarea integrată și sustenabilă a zonelor urbane funcționale, a municipiilor și orașelor 

3.2. Dezvoltarea zonelor rurale și creșterea calității vieții în mediul rural, prin echiparea cu infrastructură 

și dotări 

3.3. Dezvoltarea infrastructurii și susținerea evenimentelor culturale, sportive și de agrement 

3.4. Digitalizarea serviciilor publice dedicate comunității, vizitatorilor și actorilor economici  

3.5. Protejarea și valorificarea patrimoniului antropic 

3.6. Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Mediu natural valorificat responsabil 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

4.1. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural, a biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi 



SC MEGEPA CONSULT SRL BAIA MARE B-DUL REPUBLICII NR 1/29 
CUI 15416680, J24/511/2003, TEL 0744 599398, 
Email: maremarcel@yahoo.com; megepaconsult@yahoo.com 

41 
 

4.2. Creșterea rezilienței la hazarduri naturale și schimbări climatice 

4.3. Reducerea poluării, ameliorarea și monitorizarea calității factorilor de mediu 

4.4 Promovarea utilizării sustenabile a resurselor energetice și valorificarea surselor de energie 

regenerabilă 

4.5. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de management al apelor, apelor uzate și deșeurilor 

4.6. Sprijinirea economiei circulare în vederea eliminării deșeurilor și (re)utilizării continue a resurselor  

 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Conectivitate fizică și digitală ridicată 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în lungul rețelei TEN-T 

5.2. Creșterea conectivității locale feroviare și rutiere la rețeaua TEN-T 

5.3. Sprijinirea mobilității durabile intra-regionale, inclusiv cu scop turistic și de agrement 

5.4. Sprijinirea mobilității durabile în cadrul zonelor urbane funcționale, municipiilor și orașelor 

5.5. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor digitale 

 

La nivel județean, Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Maramureș 2014-2020 (varianta 

actualizată în anul 2018), propune o viziune bazată pe 7 puncte:  

3. Accesibilitate facilă pentru cetățeni, turiști și oameni de afaceri, un județ cu legături interne de 

transport rapide, sigure și sustenabile, conectată la principalele fluxuri de persoane, mărfuri și 

informații din Europa Centrală și de Est; 

4. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, de la apă, canalizare, energie, 

telecomunicații, până la educație, sănătate, asistență socială, siguranță publică, cultură și 

agrement, dar și la spații publice atractive, care să contribuie la reducerea fenomenului migrației 

interne și externe; 

5. destinație turistică de importanță europeană și un brand național al României, care să valorifice 

autenticitatea arhitecturii, cultura lemnului, arta populară, folclorul, meșteșugurile și tradițiile 

locale bine conservate, gastronomia, muzeele, producția culturală contemporană, dar și 

unicitatea peisajelor, diversitatea resurselor naturale sau moștenirea istorică a județului; 

6. Un județ verde, cu un mediu curat, spații verzi, oportunități atractive de petrecere a timpului liber 

și de practicare a sporturilor, capabil să conserve natura, peisajele, flora și fauna generoasă de 

care se bucură, atractiv pentru locuire, turism și agricultură ecologică; 

7. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat prin atractivitatea pentru investiții străine, 

antreprenoriat local și inovație, dar și prin colaborarea permanentă cu autoritățile locale și mediul 

universitar, capabil să genereze locuri de muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni; 
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8. comunitate de oameni educați, inventivi, încrezători, ospitalieri, toleranți, harnici, onești, deschiși 

către nou și spiritualitate, dar și cu respect pentru tradiții și istorie, și implicați în viața publică; 

9. administrație publică proactivă, eficientă și interesată permanent de reducerea birocrației, de 

apropierea serviciilor sale de cetățean și de mediul de afaceri, precum și de implicarea acestora 

în luarea deciziilor strategice de dezvoltare ale județului. 

 

Această viziune este apoi întărită prin obiective strategice: 

- Obiectivul Strategic 1. Creșterea conectivității și atractivității județului Maramureș pentru 

investitori, care să realizeze activități inovative și cu valoare adăugată ridicată și pentru turiști (va 

contribui la realizarea punctelor 1, 3 și 5 din viziune) 

- Obiectivul Strategic 2. Creșterea atractivității județului Maramureș pentru locuitori și asigurarea 

unei dezvoltări integrate și echilibrate a teritoriului (va contribui la realizarea punctelor 2 și 6 din 

viziune) 

- Obiectivul Strategic 3. Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor de cooperare teritorială 

ale județului Maramureș (va contribui la realizarea punctului 4 din viziune) 

- Obiectivul Strategic 4. Asigurarea unui management adecvat al resurselor naturale și a riscurilor 

naturale și antropice în județul Maramureș (va contribui la realizarea punctului 7 din viziune) 

 

 

Strategia de dezvoltare spațială propusă în Planul Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag 

2021 - 2029 propune promovarea unei politici de dezvoltare a economiei locale susținută preponderent 

de turism (atragerea turiștilor printr-o ofertă și infrastructură turistică de excelență). În acest sens, 

obiectivele dezvoltării localității pentru următorii 10 ani sunt: 

OBS1: Excelență în turism printr-o infrastructură turistică de înaltă calitate care susține turismul balnear 

și cultural în plan principal și de alte forme de turism în plan secundar: 

Program ETOS (Excelență în turism – Ocna Șugatag): 

Proiect 1: Proiect de modernizare arhitecturală centru civic și spații verzi (Piața 1 

Decembrie), interval de realizare propus: 2024-2027 

• Restructurarea și revitalizarea spațiului public din zona centrală a stațiunii; 

• Restructurarea sistemului stradal în zona centrală pentru a facilita circulația carosabilă, circulația 

pietonală, asigurarea de spații de parcare (introducere pavaj, mobilier urban și vegetație, 

rezolvarea diferenței de nivel de la est la vest prin sistematizarea pe verticală a pieței cu rampe 

pietonale și trepte); 

• Conturarea traseelor pietonale și spațiilor publice în zona centrală și crearea unui ambient 

deosebit care să atragă pietonii, locuitorii și turiștii și să încurajeze viața socială în centrul civic; 
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• Amenajarea a 2 spații verzi astfel încât să poată fi utilizate ca spații de relaxare și loisir, realizarea 

de alei pietonale și amenajări peisagere; 

• Mobilarea urbană a tuturor spațiilor publice din zona centrului civic, conform cu nevoile 

respective ale fiecărui spațiu definit și dotarea tehnico-edilitară pentru oglinzi de apă, iluminat 

public, iluminat arhitectural, colectarea deșeurilor; 

• Amplasarea în partea de vest a unei terase de belvedere. 

Proiect 2: Proiect de reabilitare rețea stradală, interval de realizare propus: 2021-2024 

• Reabilitarea a 14 străzi de interes local aflate în interiorul stațiunii turistice, pe traseele existente 

ale acestora, dar cu regularizarea lor în vederea încadrării din punct de vedere tehnic în 

normativele în vigoare (amenajarea a 7,418 km de străzi, 4,765 km de trotuar, 2,034 km de pistă 

de biciclete și 2,034 km bandă de alergare, precum și spațiul verde aferent în suprafață de 22.685 

mp): Strada Bradului, Strada Crăiasa, Strada Decebal, Strada Gavril, Strada Izvorului, Strada Lungă, 

Strada M. Eminescu, Strada Primăverii, Strada I.L. Caragiale, Strada Nicolae Bălcescu, Strada Mihai 

Viteazu, Strada Vulcan, Strada Dragoș Vodă, Strada Lacurilor; 

• Pistă biciclete între lacuri; 

• Spațiu verde pe Strada Lacurilor. 

Proiect 3: Proiect de modernizare rețea de iluminat public, interval de realizare propus: 

2021-2024 

• Se propune amplasarea 3BMPIIP (Bloc de Măsură și Protecție Instalație de Iluminat Public) 

prevăzute cu ceas astronomic, 247 stâlpi SC 10002 în fundație burată și 114 stâlpi SC 10005 în 

fundație turantă. Lungimea totală a rețelei de iluminat va fi de 9.921 m, iar lungimea totală a 

conductorului proiectat va fi de cca. 14.360 m pe stâlpii lampă de 152 W) și 304 corpuri de tip 2 

(echipate cu corpuri de 27,5 W), puterea totală a corpurilor de iluminat fiind de 17,024 kW. 

Program de ameliorare a condițiilor topo-bioclimatice din stațiunea climatică Ocna Șugatag: 

Proiect 4: Proiect de reabilitare spații din vecinătatea zonei de agrement, din 

apropierea punctului „Ștrand” și a drumului de acces, interval de realizare propus: 2024-

2027 

Proiect 5: Proiect de reabilitare a drumului cu trotuare sau alei care conduc turiști și 

pacienți către zona „Ștrand” și spre izvoare de apă minerale, interval de realizare propus: 

2025-2027 

Proiect 6: Proiect de creare alei de promenadă bine conturate și îmbogățite floristic 

din jurul lacurilor, interval de realizare propus: 2026-2028 
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Proiect 7: Proiect de amenajare a unui spațiu cu vegetație arborescentă, care să asigure 

un adăpost umbros, natural corespunzător, în zona punctului „Ștrand”, interval de 

realizare propus: 2025-2027 

Proiect 8: Proiect de amenajare a unui parc natural (cu specific geologic) în întreg 

perimetrul Văii Sărate, interval de realizare propus: 2025-2027 

Proiect 9: Proiect de amenajare a Pădurii Crăiasa ca parc principal al stațiunii Ocna 

Șugatag și amenajare a unor alei aeroterapeutice, interval de realizare propus: 2025-2027 

Proiect 10: Proiect de amenajare a unui loc în care se pot amplasa aparate pentru 

gimnastică ușoară (de exterior), utile pentru toate categoriile de vârstă, interval de 

realizare propus: 2026-2027 

Proiect 11: Proiect de amenajare a traseelor cicloturistice, interval de realizare propus: 

2027-2030 

Proiect 12: Proiect de amenajare a traseelor culturale (circuitul caselor și gospodăriilor 

maramureșene – în mod special în Breb), interval de realizare propus: 2027-2030 

Proiect 13: Proiect de amenajare a traseelor turistice montane, interval de realizare 

propus: 2027-2030 

OBS2: Patrimoniu natural și construit cu specific maramureșean valorificate în complementaritate: 

Proiect 14: Proiect de amenajare puncte de belvedere în satele Ocna Șugatag, Breb și 

Hoteni, interval de realizare propus: 2021-2024 

Proiect 15: Proiect de amenajare foișoare și locuri de relaxare în zonele cu peisaje 

deosebite, interval de realizare propus: 2022-2023 

Proiect 16: Proiect de organizare excursii tematice în ariile naturale protejate, interval de 

realizare propus: 2021-2030 

Proiect 17: Proiect de reabilitare a elementelor ansamblului „Sf. Arhangheli”, Breb, cod 

LMI MM-II-a-A-04529, interval de realizare propus: 2022-2024 

Proiect 18: Proiect de conservare a Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, 

Hoteni, cod LMI MM-II-m-A-04585 și de amenajare incintă biserică, interval de realizare 

propus: 2025-2027 

Proiect 19: Proiect de conservare a Bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, Șugatag, cod 

LMI MM-II-m-A-04627 și de amenajare incintă biserică, interval de realizare propus: 2026-

2028 

Proiect 20: Proiect de reabilitare a construcțiilor cu valoare arhitecturală, a construcțiilor 

tradiționale și a elementelor componente ale gospodăriilor tradiționale, interval de 

realizare propus: 2024-2027 

OBS3: Activități agro-zootehnice dezvoltate complementar cu activitățile de turism: 
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Proiect 21: Proiect de înființare fermă zootehnică în vestul satului Hoteni, interval de 

realizare propus: 2021-2023 

Proiect 22: Proiect de înființare zonă piscicolă în vestul satului Hoteni, interval de realizare 

propus: 2022-2024 

Proiect 23: Proiect de amenajare sat de vacanță în vestul satului Hoteni, care să valorifice 

turistic fermele zootehnice și piscicole înființate, interval de realizare propus: 2024-2028 

OBS4: Calificări profesionale ale locuitorilor coroborate cu cerințele forței de muncă: 

Program de formare profesională a locuitorilor comunei în domeniile economice de interes 
local: 

Proiect 24: Proiect de sprijinire în formarea profesională (burse, asigurarea unui loc de 

muncă) a locuitorilor interesați să lucreze la agenții de turism care își desfășoară 

activitatea în comună, interval de realizare propus: 2021-2030 

Proiect 25: Proiect de organizare a unor cursuri de formare și consiliere profesională 

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, interval de realizare propus: 

2021-2030 

OBS5: Infrastructură publică (rutieră și edilitară) care să asigure integral necesitățile turiștilor și 

localnicilor: 

Program de modernizare a infrastructurii rutiere, pietonale și înființare a infrastructurii velo: 

Proiect 26: Proiect de modernizare a străzilor din intravilanul comunei (asfaltare și 

realizare a circulațiilor pietonale), interval de realizare propus: 2021-2024 

Proiect 27: Proiect de amenajare a pistelor de bicicletă care conectează toate satele între 

ele, interval de realizare propus: 2027-2030 

Program de extindere a infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele constituite și în zonele 

neconstruite din intravilan: 

Proiect 28: Proiect de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe toate 

străzile din intravilanul comunei, interval de realizare propus: 2021-2024 

Proiect 29: Proiect de înființare stațiilor de epurare din satul Ocna Șugatag, Șugatag și 

Breb, interval de realizare propus: 2021 

Proiect 30: Proiect de înființare a rețelei de alimentare cu gaz pe toate străzile din 

intravilanul comunei, interval de realizare propus: 2021-2024 

Proiect 31: Proiect de extindere a rețelelor de electricitate pe toate străzile din 

intravilanul comunei, interval de realizare propus: 2021-2024 
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3.2 Rolul strategiei de dezvoltare locală 

- va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, 

dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă; 

- va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin 

oferirea de consultanță orientate către toate categoriile de populație și întreprinzători, prin atragerea de 

noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

- va oferi oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma 

investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între 

parteneri; 

- va sprijini transformările din învățământul local și va menține calitatea actului didactic și a condițiilor de 

derulare a acestuia, prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului de învățare 

continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu 

comunitatea; 

- va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum și garantându-se protecția 

factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale. 

 

3.3 Viziunea strategiei locale 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Ocna-Șugatag 

pentru perioada 2021-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea ce trebuie să 

devină comuna Ocna-Șugatag în următorii 7 ani. În viziunea reprezentanților autorității publice locale, 

comuna Ocna-Șugatag va deveni până în anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în 

dezvoltare și durabilă, care va tinde spre îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și 

utilizarea eficientă a resurselor, pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială al 

economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind 

principalul centru urban din zonă din punct de vedere social și economic. 

 

3.4 Obiectivele strategiei generale 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este dezvoltarea durabilă a comunei Ocna-Șugatag 

prin investiții în infrastructură cu rol de creștere a sectorului turistic, diversificarea activităților economice 

și sociale și întărirea capacității administrative. 

Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărțirea acestuia în obiective strategice. 

Principalele obiective strategice globale ale comunei Ocna-Șugatag constau în: 

1. Dezvoltarea sectorului turistic prin investiții în infrastructură și patrimoniu antropic;  

2. Întărirea capacității administrative și dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei; 
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3. Diversificarea și întărirea economiei locale; 

4. Dezvoltarea capitalului uman și social; 

5. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și a biodiversității 

 

3.5 Proiecte finalizate  

Primăria Ocna Șugatag este membră a GAL Mara Gutâi, grup de acțiune locală –LEADER–, prin 

intermediul căruia a atras 3 proiecte cu fonduri externe nerambursabile. De asemenea, Primăria Ocna 

Șugatag este membră în Asociația Microregiunea de Dezvoltare a Turismului Munții Gutâi (AMDTMG), 

care a fost înființată în anul 2004, având ca scop dezvoltarea și promovarea turismului (atât estival, cât și 

de iarnă) și dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană cuprinsă între Depresiunile 

Maramureșului, Baia Mare și Lăpușului. 

Cele mai importante proiecte derulate până în prezent în teritoriul intravilan al Comunei Ocna 

Șugatag au fost: 

• Proiect Nr. 1.787 din 2011, Alimentarea cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag; 

• Proiect Nr. 1788 din 2011, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, 

Comuna Ocna Șugatag; 

• Proiect Nr. 2 din 2016, Finalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

(acoperirea gradului de 95% a populației); 

• Proiect din 2016, Alimentarea cu apă în localitatea Ocna Șugatag, Comuna Ocna Șugatag. 

• Proiect nr. 4338/20.09.2017 – actualizare plan urbanistic general și regulament local de urbanism 

– comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș. 

 

3.6 Proiecte în derulare  

• Extinderea Liceului Tehnologic Ocna Șugatag, finanțare din Programul Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL); 

• Reabilitare a căminelor culturale în toate cele 4 sate ale comunei: Ocna Șugatag, Hoteni, Breb și 

Sat Șugatag, finanțare a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR); 

• Realizarea unui teren sintetic de fotbal în Sat Șugatag, finanțare a Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (AFIR), prin GAL Mara-Gutâi; 

• Modernizare Drum Pe Zăpoare în satul Breb, din fonduri existente la bugetul local; 

• Construirea a 4 porți maramureșene la intrarea în fiecare sat al comunei, din fonduri existente la 

bugetul local; 

• Asfaltarea străzilor aflate în afara arealului balnear din Ocna Șugatag, finanțare de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
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Proiecte de apă și canal 

Beneficiar Primăria Ocna Șugatag 

Locația  Ocna Șugatag 

Obiectiv General Finalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag (acoperirea gradului de 95% 
a populației) 

Sursa finanțării FONDURI NAȚIONALE 

Valoare totala  3.622.418 lei 

Data finalizării 31.12.2021 

 
 

Proiecte de centre culturale 

Beneficiar Primăria Ocna Șugatag 

Locația  Ocna Șugatag 

Obiectiv General Modernizarea și dotarea căminelor culturale din localitățile aparținând 
comunei Ocna Șugatag 

Sursa finanțării FONDURI EUROPENE 

Valoare totala  2.187.229 lei 

Data finalizării 31.12.2021 

 
 

Proiecte de sport și recreere 

Beneficiar Primăria Ocna Șugatag 

Locația  Ocna Șugatag 

Obiectiv General Creșterea vizibilității stațiunii Ocna Șugatag și promovarea obiectivelor 
turistice din zonă prin crearea unui sistem de informare și promovare turistică 
și prin lucrări de execuție pentru realizare obiectiv: construire clădire, 
racordare la utilități, amenajare spații verzi, parcare, alei pietonale 

Sursa finanțării FONDURI EUROPENE 

Valoare totala  22.564.465 lei 

Data finalizării 30.04.2021 
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3.7 Fișe de proiecte propuse 

 

I. Dezvoltarea sectorului turistic prin investiții în infrastructură și patrimoniu antropic 

1. PROIECT DE MODERNIZARE ARHITECTURALĂ CENTRU CIVIC ȘI SPAȚII VERZI (PIAȚA 1 
DECEMBRIE) 

2. PROIECT DE REABILITARE REȚEA STRADALĂ 

3. PROIECT DE MODERNIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC 

4. PROIECT DE REABILITARE SPAȚII DIN VECINĂTATEA ZONEI DE AGREMENT, DIN APROPIEREA 
PUNCTULUI „ȘTRAND” ȘI A DRUMULUI DE ACCES 

5. PROIECT DE REABILITARE A DRUMULUI CU TROTUARE SAU ALEI CARE CONDUC TURIȘTI ȘI 
PACIENȚI CĂTRE ZONA „ȘTRAND” ȘI SPRE IZVOARE DE APĂ MINERALE 

6. PROIECT DE CREARE ALEI DE PROMENADĂ BINE CONTURATE ȘI ÎMBOGĂȚITE FLORISTIC DIN 
JURUL LACURILOR 

7. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI SPAȚIU CU VEGETAȚIE ARBORESCENTĂ, CARE SĂ ASIGURE 
UN ADĂPOST UMBROS, NATURAL CORESPUNZĂTOR, ÎN ZONA PUNCTULUI „ȘTRAND” 

8. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI PARC NATURAL (CU SPECIFIC GEOLOGIC) ÎN ÎNTREG 
PERIMETRUL VĂII SĂRATE 

9. PROIECT DE AMENAJARE A PĂDURII CRĂIASA CA PARC PRINCIPAL AL STAȚIUNII OCNA 
ȘUGATAG ȘI AMENAJARE A UNOR ALEI AEROTERAPEUTICE 

10. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI LOC ÎN CARE SE POT AMPLASA APARATE PENTRU 
GIMNASTICĂ UȘOARĂ (DE EXTERIOR), UTILE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ 

11. PROIECT DE REABILITARE A ELEMENTELOR ANSAMBLULUI „SF. ARHANGHELI”, BREB, COD LMI 
MM-II-A-A-04529 

12. PROIECT DE CONSERVARE A BISERICII DE LEMN „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”, HOTENI, 
COD LMI MM-II-M-A-04585 ȘI DE AMENAJARE INCINTĂ BISERICĂ 

13. PROIECT DE CONSERVARE A BISERICII DE LEMN „CUVIOASA PARASCHIVA”, SAT ȘUGATAG, 
COD LMI MM-II-M-A-04627 ȘI DE AMENAJARE INCINTĂ BISERICĂ 

14. PROIECT DE REABILITARE A CONSTRUCȚIILOR CU VALOARE ARHITECTURALĂ, A 
CONSTRUCȚIILOR TRADIȚIONALE ȘI A ELEMENTELOR COMPONENTE ALE GOSPODĂRIILOR 
TRADIȚIONALE. 

 
 
 
 

1. PROIECT DE MODERNIZARE ARHITECTURALĂ CENTRU CIVIC ȘI SPAȚII VERZI (PIAȚA 1 DECEMBRIE) 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2, 3.3 
PUG OS1 / 1 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Modernizare arhitecturală centru civic și spații verzi 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Restructurarea și revitalizarea spațiului public din zona centrală a stațiunii; 
Restructurarea sistemului stradal în zona centrală pentru a facilita circulația 
carosabilă, circulația pietonală, asigurarea de spații de parcare (introducere 
pavaj, mobilier urban și vegetație, rezolvarea diferenței de nivel de la est la 
vest prin sistematizarea pe verticală a pieței cu rampe pietonale și trepte); 
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Conturarea traseelor pietonale și spațiilor publice în zona centrală și crearea 
unui ambient deosebit care să atragă pietonii, locuitorii și turiștii și să 
încurajeze viața socială în centrul civic; 
Amenajarea a 2 spații verzi astfel încât să poată fi utilizate ca spații de relaxare 
și loisir, realizarea de alei pietonale și amenajări peisagere; 
Mobilarea urbană a tuturor spațiilor publice din zona centrului civic, conform 
cu nevoile respective ale fiecărui spațiu definit și dotarea tehnico-edilitară 
pentru oglinzi de apă, iluminat public, iluminat arhitectural, colectarea 
deșeurilor; 
Amplasarea în partea de vest a unei terase de belvedere. 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii întregului UAT și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Punctul central al UAT-ului reprezintă atât o zonă aglomerată la orele de vârf 
ci și un punct focal al circulației turistice, motiv pentru care investiția în 
amenajarea spațiilor pietonale și de parcare este necesară. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local, PNRR 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2024-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect strategic 

 
 
 

2. PROIECT DE REABILITARE REȚEA STRADALĂ 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2, 3.3 
PUG OS1 / 2 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitare rețea stradală 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Reabilitarea a 14 străzi de interes local aflate în interiorul stațiunii turistice, 
pe traseele existente ale acestora, dar cu regularizarea lor în vederea 
încadrării din punct de vedere tehnic în normativele în vigoare (amenajarea a 
7,418 km de străzi, 4,765 km de trotuar, 2,034 km de pistă de biciclete și 2,034 
km bandă de alergare, precum și spațiul verde aferent în suprafață de 22.685 
mp): Strada Bradului, Strada Crăiasa, Strada Decebal, Strada Gavril, Strada 
Izvorului, Strada Lungă, Strada M. Eminescu, Strada Primăverii, Strada I.L. 
Caragiale, Strada Nicolae Bălcescu, Strada Mihai Viteazu, Strada Vulcan, 
Strada Dragoș Vodă, Strada Lacurilor; 
Pistă biciclete între lacuri; 
Spațiu verde pe Strada Lacurilor. 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Regularizarea străzilor în vederea încadrării din punct de vedere tehnic în 
normativele în vigoare este necesară. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; Fonduri Europene 

BUGET ESTIMAT 10.000.000 lei 
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PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

3. PROIECT DE MODERNIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS1 / 3 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Modernizare rețea de iluminat public 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

amplasarea 3BMPIIP (Bloc de Măsură și Protecție Instalație de Iluminat Public) 
prevăzute cu ceas astronomic, 247 stâlpi SC 10002 în fundație burată și 114 
stâlpi SC 10005 în fundație turantă. Lungimea totală a rețelei de iluminat va fi 
de 9.921 m, iar lungimea totală a conductorului proiectat va fi de cca. 14.360 
m pe stâlpii lampă de 152 W) și 304 corpuri de tip 2 (echipate cu corpuri de 
27,5 W), puterea totală a corpurilor de iluminat fiind de 17,024 kW. 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Modernizarea rețelei de iluminat public este necesară în condițiile creșterii 
fluxului turistic. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; Fonduri Europene 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

4. PROIECT DE REABILITARE SPAȚII DIN VECINĂTATEA ZONEI DE AGREMENT, DIN APROPIEREA 
PUNCTULUI „ȘTRAND” ȘI A DRUMULUI DE ACCES 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS1 / 4 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitare spații agrement și a drumului de acces din zona „Ștrand”. 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Reabilitarea spațiilor de agrement și a drumului de acces din zona „Ștrand” 
este necesară în condițiile creșterii fluxului turistic. 
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; Fonduri private 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2024-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

5. PROIECT DE REABILITARE A DRUMULUI CU TROTUARE SAU ALEI CARE CONDUC TURIȘTI ȘI PACIENȚI 
CĂTRE ZONA „ȘTRAND” ȘI SPRE IZVOARE DE APĂ MINERALE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS1 / 5 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitare trotuare și alei din zona „Ștrand” și spre izvoarele minerale 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Trotuare și alei reabilitate 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Reabilitarea trotuarelor și aleilor este necesară în condițiile creșterii fluxului 
turistic. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; Fonduri private 

BUGET ESTIMAT 200.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2025-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

6. PROIECT DE CREARE ALEI DE PROMENADĂ BINE CONTURATE ȘI ÎMBOGĂȚITE FLORISTIC DIN JURUL 
LACURILOR 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.3, 3.6 
PUG OS1 / 6 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Creare alei de promenadă în jurul lacurilor 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Alei de promenadă bine conturare în jurul lacurilor 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Aleile de promenadă sunt necesare în condițiile creșterii fluxului turistic. 
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 300.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2026-2028 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

7. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI SPAȚIU CU VEGETAȚIE ARBORESCENTĂ, CARE SĂ ASIGURE UN 
ADĂPOST UMBROS, NATURAL CORESPUNZĂTOR, ÎN ZONA PUNCTULUI „ȘTRAND” 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.6, OS4 / 4.1 
PUG OS1 / 7 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare spațiu cu vegetație arborescentă în zona punctului „Ștrand” 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Spațiu amenajat cu vegetație arborescentă în zona punctului „Ștrand” 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea unui adăpost umbros în zona „Ștrand” este necesară în condițiile 
absenței unor astfel de spații și datorită creșterii fluxului turistic. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 500.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2025-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

8. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI PARC NATURAL (CU SPECIFIC GEOLOGIC) ÎN ÎNTREG PERIMETRUL 
VĂII SĂRATE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.6, OS4 / 4.1 
PUG OS1 / 8 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare parc natural în perimetrul Văii Sărate 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Parc natural amenajat în perimetrul Văii Sărate 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea unui parc natural este necesară în vederea creșterii fluxului 
turistic. 
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; Fonduri Europene 

BUGET ESTIMAT 2.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2025-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect suport 

 
 
 

9. PROIECT DE AMENAJARE A PĂDURII CRĂIASA CA PARC PRINCIPAL AL STAȚIUNII OCNA ȘUGATAG ȘI 
AMENAJARE A UNOR ALEI AEROTERAPEUTICE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.3, 3.6 
PUG OS1 / 9 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajarea Pădurii Crăiasa 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Parc natural amenajat cu alei în perimetrul pădurii Crăiasa 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea pădurii Crăiasa este necesară în vederea creșterii fluxului turistic. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 1.500.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2025-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect suport 

 
 
 

10. PROIECT DE AMENAJARE A UNUI LOC ÎN CARE SE POT AMPLASA APARATE PENTRU GIMNASTICĂ 
UȘOARĂ (DE EXTERIOR), UTILE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.6 
PUG OS1 / 10 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajarea aparate pentru gimnastică ușoară 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Spațiu amenajat cu aparate pentru gimnastică ușoară 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Turiștii care vizează apele sărate în scop terapeutic vor putea beneficia de o 
diversificare a activităților. 
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 100.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2026-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

11. PROIECT DE REABILITARE A ELEMENTELOR ANSAMBLULUI „SF. ARHANGHELI”, BREB, COD LMI MM-
II-A-A-04529 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.5 
PUG OS2 / 17 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitarea ansamblului „Sf. Arhangheli” din Breb 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Ansamblul „Sf. Arhangheli” reamenajat 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Breb și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Reabilitarea obiectivelor turistice antropice este necesară în vederea 
valorificării corespunzătoare a acestora 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; bugetul de stat; fonduri europene 

BUGET ESTIMAT 200.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2022-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

12. PROIECT DE CONSERVARE A BISERICII DE LEMN „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”, HOTENI, COD 
LMI MM-II-M-A-04585 ȘI DE AMENAJARE INCINTĂ BISERICĂ 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.5 
PUG OS2 / 18 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Conservarea ansamblului „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Hoteni 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Ansamblul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” reamenajat 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Hoteni și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Conservarea obiectivelor turistice antropice este necesară în vederea 
valorificării corespunzătoare a acestora 
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; bugetul de stat; fonduri europene 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2025-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

13. PROIECT DE CONSERVARE A BISERICII DE LEMN „CUVIOASA PARASCHIVA”, SAT ȘUGATAG, COD LMI 
MM-II-M-A-04627 ȘI DE AMENAJARE INCINTĂ BISERICĂ; 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.5 
PUG OS2 / 19 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitarea ansamblului „Cuvioasa Paraschiva” din Sat Șugatag 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Ansamblul „Cuvioasa Paraschiva” reamenajat 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Sat Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Conservarea obiectivelor turistice antropice este necesară în vederea 
valorificării corespunzătoare a acestora 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local; bugetul de stat; fonduri europene 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2026-2028 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 

14. PROIECT DE REABILITARE A CONSTRUCȚIILOR CU VALOARE ARHITECTURALĂ, A CONSTRUCȚIILOR 
TRADIȚIONALE ȘI A ELEMENTELOR COMPONENTE ALE GOSPODĂRIILOR TRADIȚIONALE. 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.5 
PUG OS2 / 20 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Reabilitarea construcțiilor cu valoare arhitecturală tradițională 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Construcțiile cu valoare arhitecturală tradițională reamenajate 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Reabilitarea construcțiilor tradiționale va crește valoarea patrimoniului 
antropic.  
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SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri private; fonduri europene; bugetul local 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2024-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect suport 

 
 
 
 
II. Întărirea capacității administrative și dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei 

 

1. PROIECT DE MODERNIZARE A STRĂZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI (ASFALTARE ȘI 
REALIZARE A CIRCULAȚIILOR PIETONALE) 

2. PROIECT DE AMENAJARE A PISTELOR DE BICICLETĂ CARE CONECTEAZĂ TOATE SATELE ÎNTRE 
ELE. 

3. PROIECT DE EXTINDERE A REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE TOATE 
STRĂZILE DIN INTRAVILANUL COMUNEI 

4. PROIECT DE ÎNFIINȚARE STAȚIILOR DE EPURARE DIN SATUL OCNA ȘUGATAG, SAT ȘUGATAG ȘI 
BREB 

5. PROIECT DE ÎNFIINȚARE A REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZ PE TOATE STRĂZILE DIN 
INTRAVILANUL COMUNEI 

6. PROIECT DE EXTINDERE A REȚELELOR DE ELECTRICITATE PE TOATE STRĂZILE DIN 
INTRAVILANUL COMUNEI 

 
 

1. PROIECT DE MODERNIZARE A STRĂZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI (ASFALTARE ȘI REALIZARE A 
CIRCULAȚIILOR PIETONALE) 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS5 / 5.4 
PUG OS5 / 26 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Modernizarea a străzilor din intravilanul comunei 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Asfaltarea zonelor pietonale 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Modernizarea a străzilor din intravilanul comunei este un obiectiv de maximă 
importanță atât pentru cetățenii comunei cât și pentru turiști. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri europene; bugetul local 

BUGET ESTIMAT 10.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 
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2. PROIECT DE AMENAJARE A PISTELOR DE BICICLETĂ CARE CONECTEAZĂ TOATE SATELE ÎNTRE ELE. 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS5 / 5.3 
PUG OS5 / 27 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare a piste de bicicletă 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Piste de bicicletă are conectează toate satele între ele 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

În contextul valorificării potențialului turistic al întregii comune, amenajarea 
pistelor de bicicletă va stimula cicloturismul 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 100.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2027-2030 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 

3. PROIECT DE EXTINDERE A REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE TOATE STRĂZILE 
DIN INTRAVILANUL COMUNEI 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS4 / 4.5 
PUG OS5 / 28 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Rețele de alimentare cu apă și canalizare pe toate străzile din intravilanul 
comunei 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare este necesară pentru 
extinderea intravilanului 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri europene 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 

4. PROIECT DE ÎNFIINȚARE STAȚIILOR DE EPURARE DIN SATUL OCNA ȘUGATAG, SAT ȘUGATAG ȘI BREB 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 

PDR_NV OS4 / 4.5 
PUG OS5 / 29 
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DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Înființare stații de epurare din satul Ocna Șugatag, Șugatag și Breb 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Stații de epurare în satele Ocna Șugatag, Sat Șugatag și Breb 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satelor Ocna Șugatag, Șugatag și Breb 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Înființarea stațiilor de epurare este necesară atât în contextul dezvoltării 
durabile cât și sub aspectul protecției mediului înconjurător 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri europene; bugetul local 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 

5. PROIECT DE ÎNFIINȚARE A REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZ PE TOATE STRĂZILE DIN INTRAVILANUL 
COMUNEI 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS5 / 30 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Înființare a rețelei de alimentare cu gaz 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Rețea de alimentare cu gaz pe toate străzile din intravilanul comunei 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Extinderea rețelelor de alimentare cu gaz este necesară pentru extinderea 
intravilanului 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri administratori rețele 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 

6. PROIECT DE EXTINDERE A REȚELELOR DE ELECTRICITATE PE TOATE STRĂZILE DIN INTRAVILANUL 
COMUNEI 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS5 / 31 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 
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OBIECTIV GENERAL Extinderea rețelelor de electricitate 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Rețele de electricitate pe toate străzile din intravilanul comunei 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Extinderea rețelelor de electricitate este necesară pentru extinderea 
intravilanului 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri administratori rețele 

BUGET ESTIMAT 800.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2026-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 
III. Diversificarea și întărirea economiei locale 

 

1. PROIECT DE ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI 

2. PROIECT DE ÎNFIINȚARE ZONĂ PISCICOLĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI 

3. PROIECT DE AMENAJARE SAT DE VACANȚĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI, CARE SĂ VALORIFICE 
TURISTIC FERMELE ZOOTEHNICE ȘI PISCICOLE ÎNFIINȚATE 

 
 
 

1. PROIECT DE ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.2 
PUG OS3 / 21 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Înființare fermă zootehnică in satul Hoteni 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Fermă zootehnică in sat Hoteni 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Hoteni 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Înființarea unei ferme zootehnice în satul Hoteni va duce la diversificarea 
economiei comunei și va genera noi locuri de muncă 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri private; bugetul local 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 
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2. PROIECT DE ÎNFIINȚARE ZONĂ PISCICOLĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.3 
PUG OS3 / 22 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Înființare zonă piscicolă in satul Hoteni 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Zonă piscicolă in sat Hoteni 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Hoteni și turiștii 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Înființarea unei zone piscicole în satul Hoteni va duce la diversificarea 
economiei comunei și va genera noi locuri de muncă 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri private; bugetul local 

BUGET ESTIMAT 5.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2022-2024 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 
 
 
 

3. PROIECT DE AMENAJARE SAT DE VACANȚĂ ÎN VESTUL SATULUI HOTENI, CARE SĂ VALORIFICE 
TURISTIC FERMELE ZOOTEHNICE ȘI PISCICOLE ÎNFIINȚATE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.3 
PUG OS3 / 22 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare sat de vacanță in satul Hoteni 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Sat de vacanță in sat Hoteni 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satului Hoteni 

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea unui sat de vacanță in satul Hoteni va duce la diversificarea 
economiei comunei și va genera noi locuri de muncă 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Fonduri private; fonduri europene 

BUGET ESTIMAT 1.000.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2024-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 
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IV. Dezvoltarea capitalului uman și social 

 

1. PROIECT DE SPRIJINIRE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (BURSE, ASIGURAREA UNUI LOC DE 
MUNCĂ) A LOCUITORILOR INTERESAȚI SĂ LUCREZE LA AGENȚII DE TURISM CARE ÎȘI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN COMUNĂ. 

2. PROIECT DE ORGANIZARE A UNOR CURSURI DE FORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ 
PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ. 

 
 

1. PROIECT DE SPRIJINIRE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (BURSE, ASIGURAREA UNUI LOC DE MUNCĂ) 
A LOCUITORILOR INTERESAȚI SĂ LUCREZE LA AGENȚII DE TURISM CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 
ÎN COMUNĂ. 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS2 / 2.1 
PUG OS4 / 24 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Sprijinire în formarea profesională 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Formarea profesională 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag  

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Acest proiect va duce la creșterea procentului populației angajate la nivelul 
comunei. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 200.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 

 

2. PROIECT DE ORGANIZARE A UNOR CURSURI DE FORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ PENTRU 
PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ. 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS2 / 2.2 
PUG OS4 / 25 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Cursuri de formare și consiliere profesională pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Formarea profesională 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag  
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JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Acest proiect va duce la creșterea procentului populației angajate la nivelul 
comunei. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 100.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 

 

 

V. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și a biodiversității 

 

1. PROIECT DE AMENAJARE PUNCTE DE BELVEDERE ÎN SATELE OCNA ȘUGATAG, BREB ȘI HOTENI, 
INTERVAL DE REALIZARE PROPUS: 2021-2024 

2. PROIECT DE AMENAJARE FOIȘOARE ȘI LOCURI DE RELAXARE ÎN ZONELE CU PEISAJE 
DEOSEBITE 

3. PROIECT DE ORGANIZARE EXCURSII TEMATICE ÎN ARIILE NATURALE PROTEJATE 

 
 
 

1. PROIECT DE AMENAJARE PUNCTE DE BELVEDERE ÎN SATELE OCNA ȘUGATAG, BREB ȘI HOTENI, 
INTERVAL DE REALIZARE PROPUS: 2021-2024 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.6 
PUG OS2 / 14 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare puncte de belvedere în satele Ocna Șugatag, Breb și Hoteni 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Puncte de belvedere în satele Ocna Șugatag, Breb și Hoteni 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii satelor Ocna Șugatag, Breb și Hoteni și turiștii  

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea punctelor de belvedere reprezintă o importantă investiție în 
domeniul turistic din prisma promovării comunei prin intermediul 
materialelor foto-video distribuite online de către turiști.  

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 200.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2023 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 
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2. PROIECT DE AMENAJARE FOIȘOARE ȘI LOCURI DE RELAXARE ÎN ZONELE CU PEISAJE DEOSEBITE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS3 / 3.6 
PUG OS2 / 15 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Amenajare foișoare și locuri de relaxare 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Foișoare și locuri de relaxare 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag și turiștii  

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Amenajarea foișoarelor și locurilor de relaxare reprezintă o importantă 
investiție în domeniul turistic din prisma promovării comunei prin intermediul 
materialelor foto-video distribuite online de către turiști. 

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 200.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2022-2023 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 

 
 

 

3. PROIECT DE ORGANIZARE EXCURSII TEMATICE ÎN ARIILE NATURALE PROTEJATE 

RELEVANȚA PENTRU 
STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE A 
UAT OCNA-ȘUGATAG 

PDR_NV OS4 / 4.1 
PUG OS2 / 16 

LOCAȚIA  Ocna Șugatag 

OBIECTIV GENERAL Organizare excursii tematice în ariile naturale protejate 

REZULTATE 
PREVIZIONATE 

Organizare excursii tematice 

POTENȚIALI 
BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Ocna Șugatag și turiștii  

JUSTIFICAREA 
NECESITĂȚII 
PROIECTULUI 

Excursiile tematice în ariile naturale protejate prezintă avantaje deosebite 
atât prin familiarizarea turiștilor cu speciile și habitatele de interes 
conservativ cât și prin promovarea protecției mediului înconjurător  

SURSE POTENȚIALE DE 
FINANȚARE 

Bugetul local 

BUGET ESTIMAT 100.000 lei 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

2021-2027 

GRAD DE 
PRIORITIZARE 

Proiect punctual 
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3.7 Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă 

Atingerea progresivă a țintelor pe termen mediu și scurt presupune realizarea unui Plan de 

Acțiune Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea implementării Strategiei 

de Dezvoltare Locală a comunei Ocna-Șugatag pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiune conține 

asumarea sarcinilor, calendarul desfășurării acțiunilor, resursele financiare, materiale și umane alocate, 

monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse. 

Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează 

resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. Planul de acțiune 

va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluția economică la nivel național, 

starea economiei la nivel regional și local, precum și de opiniile comunității locale cu privire la 

implementarea lui. 

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei Ocna-Șugatag, 

reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității locale pentru atingerea unor 

parametrii specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea dezvoltării să devină punctul forte al 

acesteia. 

Rolul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri și proiecte necesare fazei 

de planificare și implementare a dezvoltării economico-sociale, astfel încât procesul să poată fi evaluat 

continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comuna Ocna-Șugatag. 

Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor care trebuie 

executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp, pentru a realiza un management 

unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine 

coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităților) 

b. Planul de executare (implementarea activităților) 

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităților). 

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

-  Administrația Locală - prin Instituția Primăriei și Consiliul Local, care trebuie să-și replanifice dezvoltarea 

instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de acțiune; 

- Comunitatea Locală - cetățenii și organizațiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine și 

participare activă; 

- Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, ca suport financiar și logistic (informații și tehnologii 

moderne). 
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Planul Local de Acțiune, prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de planificare și 

implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu 

complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu și tehnologici prin indicatorii de dezvoltare durabilă 

selecționați ca relevanți pentru Comuna Ocna-Șugatag. Utilitatea unui plan de acțiune este dată de 

amploarea și complexitatea acțiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice 

definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei. 

Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcția de previziune - cuprinde activități care privesc: 

- realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor și mijloacelor de 

realizare pe anii 2021 – 2027; 

- întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare și realizarea acelora 

care au un grad ridicat de certitudine; 

- elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize 

cost-beneficiu care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

2. Funcția de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții și responsabilități, 

delegare de competențe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, 

agenți economici, grupuri și comitete, primărie, comisii de specialitate din consiliul local. 

3. Funcția de coordonare- cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, deciziile și acțiunile 

persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcțiilor de mai 

sus (previziune și organizare). 

4. Funcția de antrenare- cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor, a structurilor constituite 

și a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală. 

5. Funcția de control și evaluare -cuprinde activitățile prin care performanțele obținute sunt măsurate și 

comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina 

rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină abateri de la planificare și se stabilesc 

măsuri pentru corectarea abaterilor și pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria Ocna-Șugatag, ca autoritate 

publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelurile de decizie și execuție, 

aceasta presupune atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea resurselor 

umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și analizarea cadrului 

administrativ de alocare a responsabilităților. Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, dar și cele 

ce pot apărea în viitor, administrația publică locală trebuie să adopte un management eficient. 

Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care Administrația publică 

trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de accesul 
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cetățenilor la activitatea administrației. Administrația Publică Locală, fiind o interferență între cetățean și 

instituțiile statului, trebuie să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale 

și să realizeze consolidarea cadrului instituțional. În acest sens, autoritatea publică locală va realiza o 

dezvoltare durabilă a comunității prin unirea eforturilor tuturor cetățenilor, va dezvolta infrastructura 

comunitară, va ajusta cheltuielile bugetare la posibilitățile reale ale veniturilor la bugetul local. 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice se va realiza prin stoparea creșterii volumului de cheltuieli, 

sporirea responsabilităților persoanelor cu funcții de răspundere, se va organiza licitații de cumpărare 

pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile urgente ale instituției publice. Consolidarea 

bugetului local și a finanțelor publice se va realiza prin asigurarea surselor financiare, vor fi întreprinse 

măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii, vor fi accesate fonduri naționale și europene, se 

va susține antreprenorialul local. Dezvoltarea capacității administrației locale va putea fi realizată și prin 

stabilirea unor parteneriate cu organizațiile neguvernamentale ce își desfășoară activitatea în folosul 

cetățeanului, dar și cu sectorul economic în cadrul unor proiecte sociale, culturale, de mediu, de tineret. 

Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 

- Dezvoltarea managementul resurselor umane prin pregătirea continuă a funcționarilor publici; 

- Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională prin identificarea unui sistem de training adecvat, 

identificarea necesităților și oportunităților de instruire, corelarea necesităților cu potențialul 

uman; 

- Utilizarea eficientă a resurselor umane prin identificarea regulamentului de organizare și 

funcționare a personalului și a regulamentului de ordine interioară, unde personalul angajat 

lucrează în domenii bine definite; 

- Creșterea responsabilității și a independenței profesionale prin responsabilizarea funcționarilor 

publici, conștientizarea importanței activității fiecărui angajat, transparența funcționării 

sistemului, acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiență și competitivitate;  

- Eficientizarea raportului dintre cetățean și administrația locală prin orientarea în folosul 

cetățeanului a serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor birocratice, prin 

participarea cetățeanului la luarea deciziilor, prin implementarea unor indicatori de calitate. 
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4. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Strategia națională pentru 
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noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018 
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vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2021-2027/  
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