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3.1 AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singura sansa a Romaniei pentru dezvoltarea 
agriculturii consta in alocarea masiva, dar 
rationala, daca se poate optima, de capital 
investitional in infrastructura rurala, echiparea, 
teritoriului agricol modernizarea exploatatiilor 
agricole, extinderea intreprinderilor de stocare 
procesare a produselor agroalimentare (nu numai 
cereal) precum si sporirea capitalului de 
exploatare, atat din surse proprii cat si din 
credite bancare avantajoase, acordat fermelor 
agricole prin care sa se sustina nivelele de 
productie propuse in continuare pentru 
orizonturile 2012, 2020, 2025, 2030. 

Se estimeaza ca Romania are un potential 
alimentar, la orizontul 2030, pentru 38.5 mil. 
personae, respectiv un disponibil pentru export si 
pentru consum nealimentar de materii prime 
agricole de circa 49 – 50 mld. €. 

Conform ultimilor statistici se vehiculeaza tot 
mai mult ca agricultura sa devina ramura de 
success a Romaniei. Exista peste 22.000 de 
cereri de la tineri care vor beneficia de masura 
de instalare, prima sesiune de cereri de proiecte 
aferenta masurii 112 – “Instalarea tinerilor 
fermieri” a fost deschisa in decembrie 2008. 
Pana la jumatatea lunii octombrie 2012, APDRP 
a incheiat contracte pentru instalarea in mediul 
rural a 9.197 de fermieri cu varsta sub 40 de ani. 
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3.1.1. Producţia vegetală 
 

Dezvoltarea Agriculturii 

Scopurile politicii agricole comune consistă în garantarea pentru agricultori a unui crescut 

nivel de trai, în a furniza consumatorilor alimente de calitate la preţuri echitabile precum şi de a 

păstra patrimoniul rural. Această politică a urmat evoluţia societăţii, încercând să vină în 

întâmpinarea noilor cerinţe ale populaţiei. Din această cauză calitatea alimentelor, protecţia 

mediului prin utilizarea biocombustibililor au câştigat o importanţă aşa de mare în ultima perioadă 

de timp. 

 Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea mai integrata şi care primeşte o cotă 

importantă din fondurile comunităţii europene. Acordând o mai mare atenţie la igiena şi calitatea 

produselor alimentare, ne dorim să facem primii paşi spre piaţa extrem de competitivă a 

producătorilor agricoli din UE.   

 Desi agricultura detine cea mai mare pondere în cadrul economiei locale a comunei, acest 

sector este slab dezvoltat, fiind caracterizat de existenta a numeroase gospodării neviabile  din  

punct  de  vedere  economic.  În  general  se  practică  agricultură  în  ferme  de subzistentă si nu 

agricultură intensivă, în exploatatii agricole. 

Producătorii  nu  sunt  asociati  în  grupuri  de  producători,  iar  lipsa  mijloacelor  de 

exploatatie agricolă moderne, precum si gradul ridicat al fragmentării proprietătilor, conduc la o  

productivitate  a  muncii  foarte  scăzută.  Serviciile  agricole  sunt  de  asemenea  foarte  slab 

dezvoltate. 

Anumite  zone  din  comuna  nu  au  fost  cooperativizate,  în  timp  ce  altele  au  fost 

cooperativizate. După evenimentele din decembrie 1989, au avut loc transformări importante în   

viaţa   ţăranului.   Prin   legea   nr.   18/1991   privind   fondul   funciar,   ţăranii   au   fost 

reîmproprietăriti  cu  propritătile  luate  în  urma  cooperativizării  forţate  a  agriculturii  în  1962. 

Reîmproprietărirea  ţăranilor  a  creat  mari  greutăţi  în  exploatarea  pământului,  efectiv  în  anul 

1989,  nici-un  ţăran  nu  deţinea  nici-un  tractor,  muncind  pământul  cu  atelaje  cu  tranţiune 

animală. Au urmat o serie de stimulente acordate de guvern către micii agricultori ceea ce a dat 

posibilitatea cumpărării de către mulţi agricultori de tractoare, pluguri, discuri, grape, alte utilaje  



 COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 66 

 

agricole.  Cu  toate  acestea,  în  anumite  zone,  încă  si  în  prezent,  se  folosesc  unelte agricole 

cu tractiune animală. 

Terenurile  cultivabile  reprezintă  un  potential  real  pentru  dezvoltarea  agriculturii 

ecologice,  având  în  vedere  că  îngrăsămintele  folosite,  atât  în  trecut  cât  si  în  prezent,  sunt 

gunoiul de grajd si ceea ce rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară si toamnă se tine 

turma de oi, pe terenurile unde urmează a se ara si însământa pentru noua cultură). Desi există 

premisele dezvoltării agriculturii ecologice, ca instrument important în conservarea naturii si de 

revitalizare a microregiunii, populatia nu cunoaste avantajele acestei forme de agricultură si nici 

conditiile concrete de practicare si de certificare a produselor. 

Principalele sectoare agricole din comuna sunt: 

- cultura  plantelor  cerealiere  (porumbul,  grâul,  ovăzul,  floarea  soarelui  -  în  procent 

redus) 

- cultura  plantelor  textile  cânepa  si  inul  (folosite  pentru  confectionarea  costumelor 

osenesti). 

- cultura pomilor fructiferi (pruni, meri, peri) si a a vitei de vie 

- cultura căpsunilor 

- colectarea ciupercilor 

- cresterea animalelor. 

Desi aceasta zona a fost celebră pentru culturile de căpsuni, în ultimii ani aceste culturi   s-

au   diminuat   semnificativ,   printre   cauze   numărându-se   scăderea   calitătii solurilor  si  

dimininuarea  interesului  cultivatorilor  pentru  această  cultură,  pe  fondul lipsei unor centre de 

colectare, procesare si a retelelor de marketing si distributie. 

Accentul care se pune pe dezvoltarea rurală comportă investiţii majore în silvicultură, 

valorificarea peisajului cu scopuri recreative – turism rural, biodiversitate, diversificarea 
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economiei rurale, protecţia mediului rural, crearea de locuri de muncă, toate acestea având ca 

ultim scop creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei noastre. 

Un punct forte pe care îl vom utiliza în avantajul nostru îl reprezintă calitatea terenurilor 

agricole puţin contaminate datorită unei agriculturi care nu respectă mediul. Produsele pe care 

dorim să le promovăm vor face parte din seria produselor biologice, atât animale, cât şi vegetale. 

 

Fondul funciar în comuna Tarna Mare 

 

Comuna 

Terenuri 

arabile 

(Ha) 

    
Paduri 

(Ha) 

Productive 

(Ha) 

Neproductive 

(Ha) 

Pasuni 

(Ha) 

Vita de 

vie si 
livezi (Ha) 

Tarna Mare 3122,78 1560,42 721,00 639,54 201,82 1926,20 

 

Se constată că comuna  are un fond forestier care ocupă o suprafaţă destul de mare: 

aproape  1926,20  ha,  reprezentând  37,04%  din  suprafata  totală  a  comunei . Pădurile de fag, 

gorun, stejar fac parte din fondul forestier al teritoriului ca si specii de arbori dominante. În ultimii 

ani au fost împadurite anumite suprafete si cu conifere. 

Anumite produse specifice fondului forestier sunt valorificate de unitătile silvice sau  de  

către  detinătorii  de  păduri  (fructe  de  pădure,  ciuperci,  plante  medicinale, seminte),  dar  

valorificarea  acestor  produse  este  la  un  nivel  nesatisfăcător,  datorită pretului  foarte  scăzut  

de  vânzare  si  lipsei  unor  centre  de  colectare  si  prelucrare,  pentru transformarea lor în 

produse cu o valoare adăugată mai ridicată. 

Păşunile  naturale  ocupă  de  asemenea  o  suprafaţă  importantă  639,54  ha,  ceea  ce 

reprezintă  12,29%  din  totalul  comunei .  Ele  s-au  format  în  cea  mai  mare  parte  prin 

defrişarea pădurilor. 
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Se poate remarca de asemenea că o suprafată reprezentând 201,82 ha este ocupată cu vii  si  

livezi.  Pomicultura  este  o  ocupatie  traditională  a  microregiunii;  în  ceea  ce  priveste culturile 

de vită de vie, cea mai mare pondere o au soiurile hibride, desi în ultima perioadă de timp o parte 

au fost înlocuite cu soiuri nobile. 

 

 
Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe judete si localitati 
 

Modul de folosinta pentru suprafata agricola     Ani 

Anul 2013 
UM: Ha 
Hectare 

Total    5137 

Agricola    2014 

Arabila    1172 

Pasuni    433 

Finete    272 

Vii si pepiniere viticole    56 

Livezi si pepiniere pomicole    81 

Terenuri neagricole total    3123 

Paduri si alta vegetatie forestiera    1956 

Ocupata cu ape, balti    100 

Ocupata cu constructii    998 

Cai de comunicatii si cai ferate    62 

Terenuri degradate si neproductive    7 
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Suprafata cultivata cu principalele 

culturi 

Hectare Tone 

Grau, secara 100 100 

Porumb boabe 283 283 

Floarea soarelui 100 60 

Sfecla de zahar -  

Cartofi 60 360 

Legume 60 656 

 

20% 

11% 

4% 

3% 

0% 

1% 
30% 

19% 

1% 

10% 

1% 

0% 

Modul de folosinta pentru suprafata agricola 

Agricola 

Arabila 

Pasuni 

Fanete 

Vii 

Livezi 

Terenuri neagricole 

Paduri 

Ape, balti 

Constructii 

Cai de comunicatii si cai ferate 

Terenuri degradate si 

neproductive 
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3.1.2. Zootehnia 

 

Creşterea animalelor este de asemenea o activitate importantă, locuitorii comunei s-au 

ocupat de-a lungul timpului cu creşterea animalelor pentru asigurarea necesităţilor de hrană ale 

familiei. Vitele mari, mai ales boii crescuţi la Bocicău, erau vestiţi în trecut la târgurile 

internaţionale. Locuitorii nu întreţin ferme specializate pentru o anumită categorie de animale şi 

nici pentru comercializare decât la o scară redusă (în târgurile locale), fără a fi orientaţi spre piaţă. 

Se constată o mare diversitate a categoriilor de animale crescute in gospodarii. Este de remarcat 

numarul mare de cabaline folosite pentru tractiune, cu toate ca in ultimii ani numarul cailor a 

scazut, aste si datorita faptului ca un numar tot mai mare de tractoare au fost achizitionate pentru 

agricultura. 

În  ceea  ce  priveste  cresterea  animalelor,  în  comuna,  pe  primul  plan  este cresterea  

pasarilor,  urmată  de  cresterea  porcilor,  a  bivolilor,  a  cailor  si  a  oilor.  Aceasta  este 

favorizată   de   suprafetele   însemnate   de   păsuni   si   fânete   existente,   mai   ales   în   zonele 

piemontane. 

16% 

47% 

17% 

10% 

10% 

Suprafata cultivata cu principalele culturi 

Grau si secara 

Porumb boabe 

Floarea soarelui 

Cartofi 

Legume 
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 Vaccinarea  şi  tratarea  bolilor  la  animale  este  asigurată  în  cadrul  Circumscripţiei 

Veterinare   existente   în     comună,   de   către   cadre   specializate,   care   asigură   atât 

procurarea  de  medicamente  de  uz  veterinar,  aplicarea  tratamentelor  necesare  la  animale  şi 

respectiv  realizarea  acţiunilor  de  vaccinare  derulate  la  nivel  naţional,  conform  prevederilor 

legale si a directivelor primite de la Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară. 

Creşterea  animalelor  reprezintă  o  sursă  de  venit  pentru  locuitorii  comunei datorită 

zonei geografice din care face parte comuna Tarna Mare.Aceasta este favorizata de suprafetele 

inseminate de pasuni si fanete existente.  Numarul capetelor de animale este de 20.435 cu pasari + 

150 familii de albine. În mare  măsură,  la  nivel   naţional,   diminuarea   efectivului   de  animale  

este  cauzată de insuficienta nutreturilor si respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să 

ţinem cont şi de ceilalţi factori care au dus la scăderea efectivului de animale ca: 

 vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală, 

 lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu, 

 disjuncţia între animal, pământ şi muncă, 

 seceta, etc. 

 

Nr

. 

crt. 

Categorii 

Total 

comuna 

Tarna Mare 

Mare 

Valea Seacă 
Tarna Mare 

Mare 
Bocicău 

 

 

 

 

20435 

+150 familii 

albine 

Nr. 

(%) 

din total 

comună 

Nr. 

(%) din 

total 

comună 

Nr. 

(%) din 

total 

comună 

1 Bovine 485 170 35,06 210 43,29 105 21,65 

2 Cabaline 340 150 44,11 120 35,29 70 20,60 

3 Porcine 1790 520 29,05 650 36,32 620 34,63 

4 
Ovine + 

caprine 
420 250 59,53 150 35,71 20 4,76 

5 
Iepuri de 

casă 
7600 2700 35,54 3400 44,73 1500 19,73 

6 
Păsări de 

curte 
9800 3000 30,61 5000 51,02 1800 18,37 

7 
Albine 

(familii) 
150 familii 50 33,33 100 66,66 0 0 
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3.1.3. Pomicultura 

În  comuna  Tarna Mare  sectorul  pomicol  ocupă  214  ha  din  terenul  agricol  al  

comunei, pomicultura  practicându-se pe suprafeţe mari. Productia medie anuala de fructe este 

de 319 tone. Revigorarea pomiculturii si raspandirea soiurilor locale traditionale. Se va avea in 

vedere: 

o Reabilitarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale 

o Păstrarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale încă existente 

o Crearea unei bănci de gene-livada demonstrativă 

o Incurajarea creşterii soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale 

o Asigurarea valorificării fructelor produse în comună 

o Incurajarea, respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor 

In ceea ce priveşte pomicultura, se înregistrează o pondere netă a culturii de prun şi doar 

sporadic măr, păr, cireş, nuc şi piersic (cultura piersicului este asociată culturii viţei de vie). Se 

înregistrează producţii anuale ridicate de prune, care sunt destinate prelucrării în distilerii numite 

palincii. Există în ultimii ani un număr de 14 palincii, fiecare funcţionând anual în perioada 

octombrie-martie cu câte 2-3 cazane de distilat (alambicuri), în care sunt prelucrate recoltele de 

prune sau alte fructe. De asemenea, unele gospodării deţin câte un cazan de capacitate mai mică, 

pe care îl utilizează pentru prelucrarea fructelor doar la nivel familial. Cantităţi mari de palincă 

sunt comercializate în mod neorganizat şi constituie sursa principală de venit în gospodăriile 

4% 9% 

2% 

47% 

37% 

1% 

Principalele categorii de animale 

Bovine 

Porcine 

Ovine+ caprine 

Pasari 

Iepuri de casa 

Albine 
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populaţiei pentru perioada de iarnă, când cheltuielile populaţiei sunt mai mari. Modul de distilare 

a prunelor în palincii a dus la declanşarea unor conflicte transfrontalière locale: autorităţile 

ucrainene au reclamat existenţa unor cantităţi mari de reziduuri (sâmburi de prune) în apele râului 

Tarna Mare, afluent de gradul I al Tisei, precum şi degajarea unui miros specific de borhot. 

Urmare a acestui conflict, proprietarii pălinciilor au trecut la amenajarea unor spaţii de decantare 

(fose septice) din care reziduurile sunt mai apoi transportate în câmp unde sunt folosite ca 

îngrăşământ natural. în prezent, proprietarii de palincii s-au asociat pentru a face faţă cerinţelor 

impuse de Uniunea Europeană în domeniul distilării alcoolului. 

 Livezile sunt întinse aproape în totalitate în spaţiul de deal, care datorită expunerii vestice 

a versanţilor se pretează foarte bine acestei utilizări; în acest fel s-a valorificat în mod eficient 

spaţiul deluros, livezile pliindu-se altitudinal între limitele climatice şi pedologice admise în 

special de cultura prunului, acesta fiind prezent până la altitudini de 350-400 m. Privite dinspre 

vest gospodăriile satului Valea Seacă par a fi intercalate într-o imensă livadă. 

 

3.1.4. Viticultura 

  

În comuna Tarna Mare viticultura se practică mai ales în gospodăriile localnicilor, 

ocupand 35 ha, cu o medie de productie de struguri de 120tone/an. 

 

 Viticultura se practică mai ales pe dealul Osoi şi dealul Osoiaşu din localitatea Tarna 

Mare, fiind utilizate în acest scop terenurile în pantă cu expunere favorabilă şi nisipurile mai puţin 

rentabile pentru alte culturi. Viţa-de-vie a fost cultivată în regiune încă din antichitate, de către 

daci, cum dovedesc numeroasele cuţite pentru vie descoperite la Mala Kopanya, lângă Seleuş. La 

nivelul localităţilor Valea Seacă şi Bocicău, suprafeţele cultivate cu viţă de vie sunt reduse 

datorită puternicei expansiuni a livezilor de prun şi rentabilităţii economice a acestora. în general 

fiecare gospodărie are în curte câţiva butaşi care asigură necesarul de struguri pentru consum. în 

trecut însă, culturile de viţă-de-vie erau mult mai extinse faţă de cele de azi, mai ales pe cornetele 

vulcanice. Viile de la Tarna Mare Mare, cu vinurile sale albe, au fost vestite în trecut şi asemănate 

cu cele de la Tokaj. 
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3.1.5. Legumicultura 

 

Pe raza comunei Tarna Mare legumicultura este bine dezvoltată, datorită aşezării 

georafice a comunei,  ocupând  suprafeţe  mari  cultivându-se  de   localnici  pentru  consum propriu. 

Cresterea competivitatii legumiculturii prin utilizarea tehnologiilor alternative. 

 

In concluzie : Serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. 

Irigatiile sunt utilizate  la  o  scară  foarte  mică,  iar  serviciile  de  mecanizare  se  limitează  la  

reparatia  unor echipamente cu grad avansat de uzură. 

Serviciile  de  consultantă  agricolă  sunt  dezvoltate  la  nivelul  fiecărei  primării,  dar  

sunt ineficiente si nu prezintă un interes real pentru populatie. 
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3.1.6.  ANALIZA SWOT AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Pajisti, pasuni, terenuri pentru 
cresterea animalelor 

 Fond forestier bogat 
 Flora si vegetatie= valorificare in 

scopuri medicinal, furajere, si 
forestiere 

 Fructe de padure: macese, coarne, 
mure, porumbe si ciuperci 

 Fauna bogata ata de padure cat si de 
stepa si potential de vanatoare 

 Soluri bune pentru dezvoltarea 
viticulturii si pomiculturii 

 Nu exista factori majori de poluare a 
mediului inconjurator 

 Cele mai multe produse traditionale 
romanesti: produse de panificatie, 
lapte, dulciuri, mancaruri, etc. 
 

 

 Defrisarea unor zone de padure 
 Educatia ecologica este superficial 
 Resurse natural nevalorificate( plante 

medicinal, fructe de padure, ciuperci) 
 Scaderea calitatii solurilor  
 Lipsa unor centre de colectare, 

procesare si a retelelor de marketing 
si distributie a produselor agricole 

 Agricultura se bazeaza pe 
microexploatatii individuale, de mici 
dimensiuni, cu mijloace de productie 
rudimentare, fara a exista exploatatii 
modern 

 Îmbătrânirea forţei de muncă în 
agricultură; 

 Nu exista forme de asociere, iar 
activitatile de tip asociativ sunt slab 
dezvoltate 

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

 

  Focalizarea pe obţinerea 
subvenţiilor pentru cât mai mulţi 
dintre producătorii noştri locali; 

 Intrarea pe o piaţă de consum cât 
mai largă; 

 Imbunătăţiri aduse terenurilor, 
modernizarea drumurilor de 
exploatare şi folosirea de tehnologii 
avansate; 

 Obţinerea de produse de calitate 
superioară; 

 Acordarea de asistenţă micilor 
producători agricoli; 

 Descoperirea de culturi alternative; 
 Utilizarea fondurilor 

nerambursabile. 
 Dezvoltarea agriculturii ecologice 

 Riscuri de inundatii 
 Un numar insemnat de palincii care 

functioneaza fara autorizatie de 
mediu, constituind surse de poluare 
pentru apa, sol si aer 

 Insuficienta resurselor financiare  
 Parcul  de  utilaje  agricole  mic  

determină  imposibilitatea  
încadrării  în  perioadele optime de 
executare a lucrărilor; 

 Frecvenţa ridicată a perioadelor 
secetoase în agricultură; 

 Riscul sporit de inundatii 
 Degradarea solurilor 
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 Recoltele merita o temeinica 
reconsiderare, de la conservare la 
refrigerare 

 Palinciile merita o noua lege 
 Mentinerea populatiei de bovine, 

reabilitarea raselor locale, precum si 
incurajarea cresterii acestora 

 Reabilitarea soiurilor si a 
varietatilor locale traditionale in 
pomicultura 

 Slaba informare a agricultorilor cu 
privire la normele europene  

 Lipsa de interes si atractivitate a 
generatiilor tinere pentru munca in 
agricultura 
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3.2. INFRASTRUCTURA, TRANSPORT SI MEDIU 
 
 
3.2.1. Infrastructura de comunicaţii şi transport 
 

 

 
 

Reţeaua încă insuficientă de drumuri în interiorul comunei şi accesul dificil 
către acesta reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi 

a serviciilor, oportunităţile pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale 
comunităţilor şi implicit coeziunea internă a acestora. Sprijinul financiar pentru 

investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la 
creşterea activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin 
aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat. 

Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a 
bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea 

accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, 
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor 

comerciale şi implicit a investiţiilor productive. 

Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea 
interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii 

întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă şi prin urmare, la o 
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte. 

Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă 
majoră, asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei 
noastre, asigurarea unui transport în condiţii de siguranţă pentru cei care 

utilizează acest serviciu public şi nu în ultimă instanţă, atunci când nevoia o va 
cere, asigurarea unui ritm de dezvoltare a reţelei de transport, rutier sau feroviar 

public pentru transport de persoane şi mărfuri. 
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3.2.2. Infrastructură de utilităţi 
 
3.2.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

 
Toate satele componente comunei Tarna Mare sunt racordate la Sistemul Energetic 

Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton. 
Existenţa posturilor de transformare asigură alimentarea reţelelor electrice de joasă 

tensiune care deservesc toţi consumatorii din localitate,atât pe cei casnici cât şi societăţile 
comerciale.  Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, realizate în sistem clasic cu 
conductoare din aluminiu independente, sau cu conductoare torsadate pentru prelungirile de 
reţea sau pentru cele modernizate.Nu există nici o sursă de producerea energiei electrice 
alternative. 

Se doreşte modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea lămpilor LED 
în reţeaua de iluminat public stradal. 
 
 

3.2.2.2. Alimentarea cu apă 
 

 

 Comuna  Tarna Mare  deţine  un  sistem  de  alimentare  cu  apă  care deserveşte peste 
80% din gospodăriile  comunei. Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile este de 28 
de kilometri. 

 

3.2.2.3. Canalizare 
 

Pe  raza  comunei  nu  există  un  sistem  centralizat  de  canalizare  a  apelor  uzate  
menajere. Apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale se face în bazine 
vitanjabile sau latrine uscate. Exista in schimb un proiect in curs de implementare in acest scop.  

 

Conform   propunerilor   de   proiecte   în   perioada   2014-2020   se   doreşte   
introducerea sistemului de canalizare, epurare şi tratare a apelor reziduale în toate satele 
componente comunei Tarna Mare. Se mai doreşte şi amenajarea unui sistem de colectare apă şi 
scurgere către centrele de colectare. 

 
 

3.2.2.4. Alimentarea cu gaze 
 

 
Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare cu 

gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat. 
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3.2.2.5. Alimentarea cu caldură 
 

Tinând cont că localitatea Tarna Mare nu deţine o reţea de distribuţie gaz metan, căldura 
din gospodării se obţine cu ajutorul combustibilului solid, respectiv lemne şi cărbuni. Singurele 
surse de încălzire sunt sobele de încălzire, sau centralele termice care utilize ază combustibil 
lichid uşor sau lemn. 

 Observam ca in ultima vreme tot mai multi copaci sunt taiati si folositi pentru constructii si 
altele. Daca s-ar fi taiat niste copaci si s-ar fi inlocuit nu ar fi nimic, dar s-a ajuns sa se taie paduri 
intregi de arbori. Folosind centrala termica pe lemne foarte multi copaci se pierd. Un alt 
dezavantaj din punct de vedere eco al centralelor ce folosesc ca material primar gaze, lemne, 
carbune, derivati din petrol etc, este ca materialul primar ars in procesul de producere al energiei 
termice emite o cantitate de gaze arse in mediul inconjurator, ducand la poluarea acestuia. Dorim 
sa inlocuim arborii cu energia regenerabila, mai exact panourile solare pentru a incalzi sala de 
sport a liceului si gradinita, de care vor beneficia aproximativ 100 de persoane. 

 Problema identificata in comuna Tarna Mare este consumul ridicat de energie clasica si de 
arbori folositi pentru incalzire in sala de sport si la gradinita din Valea Seaca. Dorim sa rezolvam 
aceasta problema, care solicita cheltuieli ridicate, prin folosirea panourilor solare. In zona noastra, 
a comunei din Tarna Mare, soarele este deosebit de generos tot timpul anului. Ca urmare, folosirea 
energiei solare va rezolva aceasta problema a arborilor si a cheltuielilor deosebit de mari cu 
energia clasica. 

 

3.2.2.6. Telefonie mobilă şi fixă 
 

 Telefonia  mobilă  şi  fixă  se  realizează  intr-un procent destul de mare de  abonaţi  prin 

Romtelecom ca telefonie fixă ( acoperire 100%) şi reţele de telefonie mobilă precum: Orange,( 

acoperire 80%) Vodafone, ( acoperire 80%) si Cosmote, ( acoperire 30 ).  

 
 
3.2.2.7. Internet şi televiziune 

 

 Recepţionarea  programelor  de TV+ internet Dolce  Romtelecom, TV  Digi, Internet 

mobil Orange. Telefonia fixa este asigurata de Rom telecom 100% in comuna Tarna Mare, 

telefonie mobile Orange acoperire 80%, Cosmote  acoperire 80%, Vodafone acoperire 30%. 

 Se  doreşte  crearea  unui  sistem  care  să  faciliteze  conectarea  instituţiilor  publice  din 

localitate la internet. 
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3.2.2.8. Drum asfaltat 
 

Tinând cont că drumurile comunale sunt parţial modernizate iar multe din străzile locale 
ce dau  în  drumul  principal  sunt  cu  îmbrăcăminţi  provizorii  din  pământ  sau  pietriş,  se  doreşte  
atât modernizarea acestora cât şi realizarea de alei pietonale . 

 Reţeaua încă insuficientă de drumuri în interiorul comunei şi accesul dificil către acesta 
reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, oportunităţile 
pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi implicit coeziunea internă a 
acestora. Sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului 
comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin 
aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat. 

 Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, 
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele 
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând 
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. 

 Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va 
contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei 
de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei 
regiuni în parte. 

 Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă majoră, 
asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, asigurarea unui 
transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu public şi nu în ultimă 
instanţă, atunci când nevoia o va cere, asigurarea unui ritm de dezvoltare a reţelei de transport, 
rutier sau feroviar public pentru transport de persoane şi mărfuri. 

 In comuna Tarna Mare sunt asfaltati 5 km de drum comunal plus drumul judetean DJ 109 
N, iar pentru drumuri agricole s-a depus proiect pe Masura 125. 

 

3.2.3. Mediu 

 

Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural din punct de 
vedere peisagistic cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio- pedo – climatic, fondul 
forestier având un rol important în păstrarea acestui echilibru. 

Depozitarea   gunoaielor   în   locuri   neamenajate   dă   un   aspect   dezolant   adaugându –
se toxicitatea unora din materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că 
se accelerează  procesul  de  eroziune,  surpări,  prăbuşiri,  prin  defrişarea  vegetaţie  subarboricole  
şi erbacee cît şi prin săpăturile facute pentru a folosi material în construcţii. 

Un alt aspect negativ pentru  mediu îl reprezintă absenţa unui sistem de canalizare şi a unei 
staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale. 
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Calitatea  aerului  în  comuna  Tarna Mare este  foarte  bună,  calitatea  apelor  de  
suprafaţă deasemenea este bună iar nivelul de poluare al apelor subterane este 0. Calitatea solului 
este bună şi deasemenea calitatea habitatelor şi a ariilor protejate. 
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3.2.4. ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURA, TRANSPORT SI MEDIU 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ oraşe importante apropiate:  Negresti 
Oas-48 km, Satu Mare-52 km , Baia Mare-
68 km, 

■ localităţi aparţinătoare: Tarna Mare, 
Bocicau, Valea Seaca 
■ reţea de alimentare cu apă, 
■ reţea de electricitate, 
■ reţea de iluminat public; 
■ reţea de telefonie fixă Romtelecom 100% 
acoperire in Tarna Mare şi mobilă ( 
Orange80% acoperire, Cosmote 80% 
acoperire, Vodafone 30% acoperire) 
■ TV şi internet  Dolce-=Romtelecom, TV 
Digi, Internet mobil Orange  

■ eforturi ale autorităţilor locale de aplicare 
riguroasă a legislaţiei privind protecţia 
mediului. 

■ insuficienta dezvoltare a utilităţilor de 
bază şi a serviciilor publice; 
■ inexistenţa reţelei de canalizare; 
■ infrastructura de transport relativ slab 
dezvoltată, faţă de exigenţele şi cerinţele 
actuale concrete ale aderării la U.E.; 
■ gestionarea deşeurilor, 
necorespunzătoare; 
■ colectarea neselecţionată a deşeurilor, în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării 
sau valorificării lor; 
■ rampa de deşeuri, neconformă cu 
cerinţele UE; 
■ educaţia ecologică este superficială. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

■ modernizarea drumurilor comunale; 
■ organizarea sistemului de colectare 
selectivă, a spaţiului de depozitare 
temporară şi transportul deşeurilor; 
■ închiderea platformelor de gunoi; 
■ modernizarea reţelei de alimentare cu 
apă; 
■ realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei 
de epurare; 
■ modernizarea sistemului rutier; 
■ montarea unui post de transformare în 
comună pentru îmbunătăţirea parametrilor 
curentului electric; 
■ accesarea de fonduri destinate dezvoltării 
infrastructurii rurale; 

■ mentalitatea de indiferenţă faţă de 
protecţia mediului, 
■ lipsa resurselor materiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiţii 
propuse; 
■ lipsa informaţiei în legătura cu 
programele de finanţare europeană; 
■ lipsa informaţiilor legate de normele 
europene de mediu în rândul micilor 
întreprinzători. 
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3.3. ECONOMIC 

 
3.3.1.  Activitati specifice zonei 

 - agricultura 

 - mineritul 

 - exploatarea lemnului 

 - protecţia şi paza frontierei (25,8KM) 

Agricultura  este  principala  ramura  a  economiei  comunei   reprezentind  70%  din  
venitul comunei. 

 
- Industria aduce un aport de 6% din venitul local. 

- Comerţul reprezintă 1.7% din venitul local. 

- Constructii reprezinta 8.5% din venitul local 

 -Serviciile reprezinta 12.5% din venitul local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atât condiţiile geografice cât şi cele climaterice ale zonei au 
determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant 
agricole. 

Activităţile  specifice  zonei  sunt  agricultura, mineritul, 
exploatarea lemnului, protectia si paza frontierei. 

Activitatile economice principale sunt: cultura plantelor cerealiere, 
a vitei de vie si a pomilor fructiferi, colectarea ciupercilor si a 
pomilor fructiferi. 
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Din punct de vedere economic, localizarea geografică în periferia profundă a teritoriului 

naţional a determinat după 1921 restricţionarea dezvoltării activităţilor industriale în comună. 

Activitatea industrială cea mai importantă desfăşurată vreodată pe teritoriul comunei Tarna 

Mare, atestată încă din secolul al XVIII-lea, a fost cea de exploatare a minereurilor complexe la 

minele Tarna şi Socea. Antonius Szirmay menţiona în 1805: „Auri item, & argenti fodinarum 

antiqua in montibus sunt vestigia [,..]" (SZIRMAY, 1805,151). Populaţia germană din localitate 

păstrează memoria faptului că a fost colonizată la sfârşitul secolului al XVIII-lea pentru 

exploatările miniere din partea de nord a satului, în zona cuptoarelor de la Huţa. în prezent 

exploatările miniere din comună, localizate în zona Socea şi Valea Nucului, se află în stadiu de 

conservare. 

Alături de minerit, celelalte activităţi economice majore în comună de-a lungul timpului au 

fost agricultura, creşterea animalelor, exploatarea lemnului, mica industrie şi serviciile. 

Numărul persoanelor angajate în industrie şi servicii a variat de-a lungul ultimului secol, 

cunoscând creşterile cele mai importante în 1910,1938 şi 1991. Până în 1940 în comună existau 

meşteşugari, prăvălii, distilerii, cooperative de credit şi funcţionau mai multe mori, pe firul 

pârâului cu acelaşi nume. 

Este sugestivă o statistică a persoanelor angajate în industrie la nivelul comunei în perioada 1910-

2000: în 1910 activau în industrie şi servicii 138 de persoane, în 1919, în primul an după război, 

erau angajate în industrie 101 persoane, în anul 1977, conform recensământului general, 177 de 

persoane, în cea mai mare parte mineri, în anul 1991 erau 321 persoane ca după 2000 cifra să 

scadă abrupt datorită încetării activităţilor miniere (ILIEŞ, 2006:180). Redeschiderea minelor de 

neferoase de la Tarna Mare şi Turţ în 1970 şi închiderea lor după 1997 jalonează aşadar intervalul 

de vârf al activităţilor industriale din comună. 

In condiţiile în care exploatările miniere au fost închise, alături de agricultură şi creşterea 

animalelor celelalte domenii de activitate importante în comună au rămas serviciul public, 

comerţul, serviciile precum şi paza şi protecţia frontierei. în ultimii ani, pentru a valorifica 

potenţialul agroturistic enorm al regiunii, s-a început amenajarea unor pensiuni. 

De la începutul secolului al XX-lea şi până astăzi, datorită condiţiilor de viaţă dificile şi 

sporului demografic, numeroşi locuitori ai comunei au plecat în căutarea unui loc de muncă stabil 

sau sezonier. Alături de cei plecaţi la muncă în America după 1900, putem să-i numărăm şi pe cei 
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plecaţi pentru munci sezoniere, forestiere sau agricole, în perioada 1950-1989 iar mai recent, de la 

sfârşitul anilor '80 pe cei care sunt plecaţi în căutarea unui loc de muncă în Italia sau Portugalia. 

 
3.3.2. Comerţ şi servicii 
 

Structura   pe   ramură   a   agenţilor   economici   privaţi   este   determinată   de   activităţile 
comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie 
şi servicii. 

În  prezent,  în  localitatea  Tarna Mare există  o  serie  de  obiective  de  interes  public  şi 
economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, oficiu poştal,  farmacie,  dispensar  uman,  cabinet  
stomatologic,  biserici,  cimitire,  brutărie,  magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi 
altele. 

 

 - 2 cabinete medicale umane 
 - 4 scoli şi 4 grădiniţe in localitatea Tarna Mare 
 -1 scoala primara in care functioneaza si 1 gradinita in lucalitatea Bocicau 
 -1 scoala generala si o gradinita in localitatea Valea Seaca 
 -2 microbuse scolare 
 -telefonie mobila si fixa, internet 

Numarul mediu al salariatilor in comuna Tarna Mare este de 150 de persoane, iar numarul 
somerilor este de 106 persoane. 

 
Agenţii   economici   care   îsi   desfăsoara   activitatea   pe   raza   comunei   Tarna Mare   

sunt următorii: 

 

SC  ACNAIB SRL 

SC ANTILOPA SRL 

ASOCIATIA SPORTIVA “INFRATIREA TARNA MARE-COMLAUSA” 

PFA AVASI IOAN  

II BALOG TIMEIA MARCELA 

AF BALOG 

SC BISTRITEANU SRL 

CMI BODIS VINCZE BARNA 
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SC BONSPEDITION SRL 

SC BRADULETUL ARGINTIU IMPEX SRL 

BUTEANU IOAN 

CMI BODIS VINCZE BARNA 

CMI  

AF CATLAN IOAN 

AF CATLAN 

II CHIS LIVIU SIMION 

PF CIONCA IOAN 

AF CIONCA PETRE 

PFA CIONCA PETRE 

AF BRADU 

AF CIORBA IOAN 

PFA CONIOSI GH VASILE 

SC CONSTRUCT BRAVUS SRL 

SC CONSTRUCT SREV INTERNATIONAL SRL 

CONSUMCOOP TARNA MARE SOCIETATE COOPERATIVA 

IF CORODI GRIGORE 

PFA COSMA RACSAN MIHAI PETRU MARCIAN 

II COSTEA CLAUDIA MARIA 

SC DOMASO CONSTRUCT SRL 

SC ETUSC SRL 

SC EUROEST 2007 SRL 

II FEHER MARIANA 

 



 COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 87 

 

Desi  în  zonă  există  traditii  puternice  în  productia  anumitor  produse  agro-
alimentare (din lapte, carne, fructe), activitătile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor 
moderne, a facilitătilor pentru colectarea, depozitarea si prelucrarea unor produse locale, dar mai 
ales  lipsa  de  cunostinte  privind  marketingul  si  distributia  acestora  si  a  canalelor  de 
distributie  si  comercializare  fac  ca  aceste  produse  să  fie  utilizate  mai  degrabă  pentru 
consumul propriu. 

Activitătile de comert sunt axate în principal pe comercializarea de produse industriale 
alimentare  si  nealimentare,  comert  general,  precum  si  produse  farmaceutice  materiale  de  
constructii,  instalatii  sanitare,  îngrăsăminte agricole, produse textile si confectii.. Dintre 
produsele locale traditionale, mai dezvoltat este comertul cu tuică practicat în unităti de 
alimentatie publică si de comercializare a băuturilor alcoolice.  Producătorii  locali  de  tuică  
reclamă  faptul  ca  acest  produs  este  accizat  si  nu poate  fi  comercializat  ca  un  produs  local  
traditional,  ceea  ce  descurajează  sau  aduce prejudicii  economice.  Comertul  cu  alte  produse  
agroalimentare  locale  este  practicat  prin anumite centre de achizitii sau în cadrul unor târguri 
organizate periodic în diverse localităti sau în afara microregiunii. 

În  ceea  ce  priveste  prestările  de  servicii,  acestea  se  axează  pe  mici  ateliere  de 
tâmplarie,  dulgherie,  fierarie;  există  traditii  în  ceea  ce  priveste   meşteşugurile  precum 
rotăritul, scosul pietrei, constructia de case, împletitul cosurilor, artizanatul, produse din lemn; 

- se desfăsoară si activităti în domeniul transportului  de marfă şi persoane. 

Serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel foarte scăzut. Irigatiile sunt 
utilizate  la  o  scară  foarte  mică,  iar  serviciile  de  mecanizare  se  limitează  la  reparatia  unor 

- echipamente cu grad avansat de uzură. 

Serviciile  de  consultantă  agricolă  sunt  dezvoltate  la  nivelul  fiecărei  primării,  dar  
sunt ineficiente si nu prezintă un interes real pentru populatie. 

Este  de  remarcat  faptul  că  turismul  ca  si  activitate  a  operatorilor  economici  din 
microregiune   este   aproape   inexistent,   în   ciuda   potentialului   urias   de   dezvoltare a 
agroturismului în zonă. Numărul structurilor de cazare este uneori insuficient, în special vara. 

 

3.3.3. Intreprinderi mici şi mijlocii: 
 

Analiza  micro-întreprinderilor  din  mediul  rural  evidenţiază  capacitatea  relativ  
redusă  a acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru 
populaţia din mediul rural. 

Analiza  activităţilor  comerciale,  de  artizanat  şi  servicii  indică  faptul  că  numărul  de 
locuitori  din  zona  rurală,  ocupaţi  în  toate  activităţile  de  acest  tip  analizate,  e  
nesemnificativ. Comunităţile suferă atât din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, 
care pot ajuta la ameliorarea condiţiilor de trai. 



 COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 88 

 

Informaţiile  disponibile  privind  aceste  activităţi  reprezintă  doar  parţial  situaţia  
reală, deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. 
Totuşi, venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, 
existând nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, 
în general. 

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor 
activităţi  rurale,  pentru  crearea  de  oportunităţi  ocupaţionale  alternative.  Sprijinirea  furnizării 
serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de 
sporire a atractivităţii zonelor rurale. 

Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în sectorul 
dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii 
precum şi comercializării acestora. Administraţia publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest 
sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” care să poată reprezenta pentru turistul care 
vizitează localitatea sau pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevărat punct de 
reper al comunităţii noastre comparativ cu celelalte localităţi. 

Construirea acestei mărci locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent şi va 
culmina cu promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin parteneriate şi contacte peste 
hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de “înfrăţire” a comunei cu comune 
din alte ţări membre ale UE şi prin acţiuni specifice. 

Un alt aspect pe care îl urmărim în acest sector este amplificarea procesului de relaţionare 
între diverşi factori economici şi sociali. Această comunicare va facilita dezvoltarea durabilă a 
comunităţii noastre şi va pune bazele unor programe ample în care administraţia publică va 
acţiona ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin acţiunile legale, cât şi ca şi cofinanţator. 

Marketingul teritorial pe care ni-l propunem are ca măsuri de dezvoltare 
locală creşterea estetică a peisajului comunei noastre, dar şi dezvoltarea serviciilor de turism şi 
primire a turiştilor în mod profesional. 

Vom promova turismul integrat în care turistul să beneficieze de servicii moderne, dar cu 
amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. Internaţionalizarea unei mărci locale pe care dorim 
să o creăm depinde în mare măsură de calitatea acestor servicii pe cale le oferim. 

Din punct de vedere turistic, regiunea se pretează la dezvoltarea agroturismului şi a 
turismului de agrement şi este necesară în următoarea perioadă asigurarea unui număr de 4 unităţi 
de deservire turistică pentru un număr de cel puţin 80-90 de turişti aproximativ câte 2 pentru 
fiecare dintre satele comunei noastre. 

Din punct de vedere al distribuţiei este necesară potenţarea canalelor de comercializare 
prin intermediul mijloacelor informatice, datorită costurilor reduse. Astfel, accesul la pieţele 
virtuale de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea de rute comerciale după 
modelul practicat deja în ţările europene. Dezvoltarea acestui tip de comerţ va necesita schimbare 
de atitudine, de aceea se impune ca administraţia publică locală să ofere un bun exemplu în 
această direcţie dezvoltând modalitatea de lucru prin reţeaua de internet. 
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Număr de intreprinderi si PFA în comuna Tarna Mare 

 

  

Total 
Intreprinderi, 

din care: 

Micro- 
întreprinde 
ri cu 1-10 
salariaţi 

 

Întreprinde 
ri cu 10 - 

49 salariaţi 

Întreprinde 
ri cu 50 - 

249 
salariaţi 

 

Întreprinde 
ri cu peste 

250 salariaţi 

 
Tarna Mare 

 
9 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 
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3.3.4. ANALIZA SWOT ECONOMIE 
 
 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

■ existenţa în localitate a agenţilor economici, 
care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea 
de noi locuri de muncă; 
■ obţinerea produselor ecologice prin existenţa 
potenţialului; 
■ tradiţie în prelucrarea unor resurse locale, 
■ exploatări forestiere, 
■ potenţial de dezvoltare a agroturismului; 
■ preocuparea pentru introducerea tehnologiilor 
noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
■Acces relative facil la cai de comunicatii si 
apropierea de frontierea cu Ucraina; 
■In PUG-ul comunei Tarna Mare s-a prevazut o 
suprafata de aproximativ 20 ha teren ca zona 
industrial, teren intabulat pe comuna Tarna 
Mare, disponibil pentru viitoare investitii 
■Punct de trecere a frontierei 

■ lipsa unui sistem de sprijin pentru 
implementare noţiunilor de marketing; 
■ informarea succintă cu privire la normele 
europene, 
■ resurse financiare la nivel local, insuficiente 
pentru susţinerea /promovarea unor investiţii; 
■ lipsa culturii antreprenoriale; 
■ lipsa capitatului de susţinere a activităţilor 
economice; 
■ folosirea unor tehnologii vechi, cu 
productivitate şi eficienţă economică scăzută; 

■Promovarea insuficienta a zonei si a 
produselor specific, lipsa unui system de 
marketing al produselor locale 

■Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si 
administrarea proiectelor finantate din fonduri 
europene; 

 

OPORTUNITATI 

 

 

AMENINTARI 

■ existenţa resurselor locale, puţin sau 
necorespunzător valorificate în prezent; 
■ creşterea capacităţii anteprenoriale; 
■ atragerea unor noi investitori în comună prin 
facilitatea pe care administraţia locală le pune 
la dispoziţie; 
■ oportunităţi de finanţare ale Uniunii 
Europene; 

■ legislaţia în continuă schimbare; 
■ oferte de creditare greu accesibile; 
■ datorită infrastructurii sociale neadecvate, 
raportate la potenţialul comunei investitorii au 
un interes scăzut pentru începerea afacerilor în 
comună; 
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieţei muncii, economiei locale 
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■ dezvoltarea cooperării locale; 
■ dezvoltarea economiei rurale şi creşterea 
productivităţii în sectorul agricol; 
■ diversificarea activităţilor economice; 
■ posibilitatea accesării creditelor cu dobândă 
subvenţionată pentru crearea de noi locuri de 
muncă în mediul rural; 
■ programe guvernamentale în derulare de 
susţinere a sectorului IMM. 

■Resurse financiare disponibile ale populatiei 
care lucreaza in strainatate si urmeaza sa se 
intoarca in locurile de origine pentru a dezvolta 
anumite activitati economice 

şi asistenţei sociale în perspectivă; 
■ receptivitate şi flexibilitate scăzută a 
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care 
determină în timp decalaje economice mari, 
■ migraţia forţei de muncă spre zone atractive 
din punct de vedere economic; 
■ neadaptarea la transfer de tehnologie şi de 
know-how; 
■ riscul ca firmele din comună să nu facă faţă 
competiţiei de pe piaţa unică; 
■ fenomenul economiei subterane; 
■ migraţia tinerilor cu potenţial în zonele 
urbane. 
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3.4. TURISM 
 
 
3.4.1. Prezentarea turismului în comună 
 
 
 

 

În prezent, turismul rural românesc se confruntă cu o 
criză   puternică   privind   aspectele   tehnice,   
financiare   şi educaţionale, care invocă măsuri de 
susţinere şi impulsionare  a  dezvoltării  sectorului,  
atât  din  punct  de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 
Deşi societatea civilă a fost implicată în dezvoltarea 
reţelelor agro-turistice în mai multe judeţe   (ex.   
ANTREC,   FRDMR,   ANZM)   este   necesară 
concentrarea  atenţiei  publice  asupra  sprijinirii  
turismului rural,   cu   atât   mai   mult   cu   cât   
infrastructura   de   acces deficitară din zona rurală 
reprezintă o constrângere majoră pentru dezvoltarea 
activităţilor de turism în zonele rurale 

Componentă fundamentală a dezvoltării economice , turismul este parte din priorităţile 
prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integrarea turismului în conceptul de marketing teritorial 
ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Astfel că 
implementarea unor măsuri de promovare a turismului asigură promovarea tuturor aspectelor 
locale, de la potenţial economic până la resurse naturale de calitate. 

 Turismul este una dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamentată juridic 
prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează comunitatea să 
adopte măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi sunt adresate dispoziţiile de liberă 
circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 Vorbind despre turism semnifică să înfruntăm domenii cum ar fi protecţia mediului, 
politicile de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea transporturilor, protecţia consumatorilor, 
dezvoltarea de tehnologii moderne, tradiţie culturală locală. La nivelul întregii Uniuni Europene 
există aproximativ 2 milioane de iniţiative economice în sectorul turistic. Aceasta semnifică un 
procent de 5% ca aport la economia comunitară. 
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 Administraţia publică prin implementarea prezentei strategii va urmări să promoveze şi să 
susţină orice iniţiativă privată sau public-privată de dezvoltare a turismului. 

Următoarele măsuri se impun în această direcţie: 

- încurajarea întreprinderilor turistice pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor; 

- crearea, modernizarea şi eficientizarea infrastructurilor de turism; 

- valorificarea resurselor umane în turism; 

- identificarea de pieţe naţionale şi internaţionale care să primească oferta locală de turism; 

- sprijin şi consultanţă oferită întreprinzătorilor din domeniu în vederea accesului la finanţări 
europene în domeniul turismului; 

- crearea şi utilizarea unui sistem de indicatori; 

- monitorizare în mass-media. 

Promovarea ofertei turistice va urmări premizele prezentate mai jos: 

-definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea acestuia; 

-elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate (tematice sau diversificate, în limba 
română şi alte limbi de circulaţie internaţională): postere, broşuri, materiale informative, cataloage 
cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc.; 

- diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale, prin birourile de 
turism din străinătate şi în localităţile din străinătate; 

- promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet existente; 

- susţinerea de activităţi de promovare în mass-media; 

- integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare; 

- încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului 

(evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole, etc.). 
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Obiective turistice:  

-Tabără şcolară Tarna Băi 
-Complex turistic Tarna Băi 
-Cătunul Văgaş 
-Pensiuni agroturistice (localitatea Tarna Mare nr. 228,..) 
-Păstrăvărie-motel (localitatea Tarna Mare nr. 613B)  
- Placă memorială amplasată pe casa parohiei ortodoxe din Tarna Mare în memoria 
preotului patriot Athanasie Doros  
- Bust amplasat în parcul central din Tarna Mare (preot patriot Athanasie Doros)  
- Troită ridicată în cinstea eroilor căzuti în al doilea război mondial ( lângă Biserica ortodoxă din 
Valea Seacă)  
- Muzeu ţărănesc organizat în clădirea Scolii generale din localitatea Bocicău  
- Zonă protejată - Aleea cu Tei seculari - de la Tarna-Băi  
- trei biserici ortodoxe ( în Tarna Mare, Valea Seacă si Bocicău), o biserică romano-catolică, o 
capelă romano-catolică situată la Tarna-Băi ( de care se leagă o legendă-a se vedea 
volumul Istorie-legendă-adevăr, scrisă de trei localnici)  
- Cabana-Păstrăvărie-din Tarna Mare nr. 613C 
- 2 (două) mine conservate 

Turismul în comuna Tarna Mare este foarte bine aspectat datorită potenţialului geografic pe care 
îl deţine. Comuna Tarna Mare este o comună cu un puternic potenţial turistic.  

Tarna Băi 

  

 

 

 

 

Poiana întinsă pe malurile unui mic pârâu situat în mijlocul pădurii, a fost multă vreme 
destinaţia preferată a turiştilor. Între conurile vulcanice pitoreşti se află Băile Tarna, renumit 
centru balnear de odinioară, unde numai aleea teilor seculari mai păstrează memoria unei perioade 
de viaţă balneară prosperă. Apa minerală de aici feroasă, clorurată, carbogazoasă şi sulfuroasă s-a 
folosit atât pentru cure interne cât şi pentru băi. S-au tratat boli ale stomacului şi ale ficatului, dar 
şi reumatisme. Pentru revigorarea acestor băi s-au făcut paşi la începutul secolului XXI, dar fără 
succes. 

 In Baile Tarna, in 1870 a fost construita o capela romano-catolica, inchinata Sfintei Ana. 
Biserica ortodoxa di Bocicau a fost construita intre anii 1901-1904, pe locul unei biserici din lemn 
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anterioare, purtand hramul “ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”. Turnul care adaposteste intrarea 
principal in biserica este precedat de un portic sprijin de coloane cu arcade, alcatuit din trei 
corpuri cu acoperis separate. Corpul din partea mediana, cu o inaltime mai mare, are in partea 
superioara o nisa circular. De o parte si de alta a usii de intrare sunt pictati Sfintii Arhangheli 
Mihail si Gavril. Turnul cu ceas este prevazut cu acoperis sub forma de bulb de ceapa si lantern. 
In anul 1939 a fost renovate partial fatada bisericii, distrusa in urma unui cutremur. Iconostasul a 
fostinlocuit in anii 1995-1996, odata cu intraga picture interioara. Tot atunci s-a construit si turnul 
clopotnita. In patrimonial parohiei se gasesc patru icoane pe sticla (Sfanta Fecioara cu Pruncul, 
Masa Raiului, Sfantul Nicolae si Sfanta Treime) de o valoare insemnata, datand din secolul 
XVIII-lea. In curtea bisericii se afla mormantul preotului Paul Augustin, cea mai importanta 
personalitate a vietii religioase din aceasta zona. In satul Bocicau exista amenajat un mic muzeu 
satesc, care incanta ochii turistilor datorita obiectelor extreme de vechi, care actualmente nu se 
mai folosesc, obiecte casnice care au fost adunate de la localnicii din comuna Tarna Mare. 

 O alta zona de atractie turistica este catunul Vagas, o asezare in care actualmente mai 
locuiesc doar 6 persoane. Biserica si cladirile vechi sunt ruinate, doar cateva case aflandu-sein 
stare locuibila. Mestesugurile specific comunei sunt impletitul cosurilor, fabricarea caramizilor 
din pamant( chirpici, voioage) si tesutul procoautelor. 

Fiind prezente mai multe naţionalităţi, în localitate găsim mai multe lăcaşuri de cult. Cea 
mai veche şi de dimensiunile cele mai reduse este capela reformată, construită în 1865, cu o 
clopotniţă din lemn. Biserica ortodoxă datează din 1898 şi este închinată Sfântului Ioan 
Botezătorul. Iconostasul vechi a fost donat prima dată bisericii din Văgaş, iar ulterior a ajuns la 
Satu Mare şi face parte dintre obiectele expoziţiei istorice permanente a Muzeului Judeţean Satu 
Mare. În ţintirimul bisericii sunt înmormântate două personalităţi de seamă ale comunităţii. 
Athanasie Doroş (intelectual local, care a organizat ocolul silvic local, a înfiinţat bibliotecă şi 
filială de bancă în localitate, strada principală şi biblioteca îi poartă numele) şi Antoniu Covaci 
(protopop). Biserica romano-catolică a fost construită între 1904 şi 1906, fiind închinată Inimii lui 
Isus. În Băile Tarna, în 1870 a fost construită o capelă romano-catolică, închinată Sfintei Ana. În 
sat se mai găseşte o biserică baptistă. 

 

Taberele şcolare de la Tarna Mare 
 

Probabil că nu există sătmărean, care a copilărit înainte de 1989, să nu cunoască Taberele 
Scolare de la Tarna Mare. În momentul de apogeu al acestora, peste 2000 de copii le treceau 
pragul într-o vară. Tot aici, într-un peisaj splendid se desfăsurau sesiunile de pregătire ale 
olimpicilor sătmăreni. În prezent sunt vizitate doar de animalele sălbatice si culegătorii de 
ciuperci. 

 
Fostele tabere scolare cât si băile termale din apropiere sunt un obiectiv extrem de 

important pentru comunitatea locală. „Oamenii din zonă si nu numai , încă mai tânjesc după 
efectele binefăcătoare ale apei termale de aici. Ei încă povestesc despre momentele în care 
oamenii mergeau la băi ologi si se întorceau sănătosi”. 

Tabăra a dispărut, căsuţele au fost distruse, au apărut câteva vile noi în pădure, şi vacile 
vin la păscut. Deşi micuţa capelă aşteaptă vizitatorii cu uşile deschise, aceştia nu prea mai dau pe 
aici. 
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Pietrele cântătoare de la Tarna Mare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ieşirea din comuna Tarna Mare, spre băi, într-o zonă păduroasă, se ridică dealul Corn, 
iar sub vegetaţia stufoasă de pe acesta se află nişte pietre, despre care sătenii spun că ar fi 
cântătoare. Potrivit legendei spuse de localnici, pietrele au fost puse la gura unei peşteri de soldaţi, 
care au vrut să îi închidă acolo pe haiduci. Legenda spune că pietrele închid gura unei peşteri care 
s-ar găsi în adâncul dealului. „Bătrânii povestesc că, în vremurile străvechi, prin ţinuturile Tisei, 
de o parte şi alta a ei, cutreiera o ceată de haiduci al cărei şef ar fi fost însăşi Pintea Viteazu. Pe 
dealul Cornului, haiducii au găsit un loc bun de popas şi izvoare cu apă rece şi bună”, povesteşte 
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Marcel Andercău, secretarul Primăriei Tarna Mare, pasionat de legendele zonei. Potrivit legendei, 
prezenţa haiducilor nu a convenit stăpânirii, mai ales că boierii bănuiau că răzvrătiţii ascund o 
comoară în deal. Ca urmare, trupele au înconjurat dealul şi au încercat să-i prindă pe haiduci, care 
s-au refugiat într-o peşteră. „Peştera era foarte adâncă, astfel încât hăitaşii s-au gândit că, decât să 
coboare, mai bine să-i închidă pentru totdeauna acolo. Aşa că au prăvălit nişte pietre peste gura 
peşterii şi au plecat”, mai spune Marcel Andercău. Nimeni nu ştia atunci că grota avea o ieşire la 
gura Tisei, pe sub munţi, aşa că haiducii au avut pe unde să iasă şi au continuat să cutreiere ani 
buni acele locuri. Pietrele sunt ascunse în totalitate de muşchi. Legenda este confirmată şi de 
profesorul pensionar Doina Molnar, autoarea volumului „Tarna Mare, istorie - legendă – adevăr”. 
„Pietrele din dealul Corn sunt ca nişte pietre cioplite şi au formă de hexagon, au lungimi variabile, 
unele de chiar câte un metru. Astăzi sunt acoperite de vegetaţie şi de muşchi, destul de ascunse 
privirii, doar cei care cunosc dealul foarte bine ştiu în ce loc se află. Mai demult, mulţi localnici, 
mai ales copiii, urcau dealul să le vadă şi să le audă cum cântă. Se zicea că dacă le loveşti cu o 
bâtă se aude un cântec ce vine din interior. Din această cauză, oamenii locului le-au numit pietrele 
cântătoare, iar dealul se mai numeşte şi dealul lui Pintea”, precizează Doina Molnar. Că în această 
legendă există şi un sâmbure de adevăr o dovedesc şi cântecele haiduceşti din satele româneşti de 
peste Tisa, din Ucraina, care vorbesc despre haiducii care au cutreierat aceste locuri. 
 

Teii seculari 
 

 Pe teritoriul administrative al comunei Tarna Mare, in zona Baile Tarna se afla rezervatia 
naturala protejata “Teii Seculari”, situate pe o alee pietonala. 
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Bisericuţa catolică „Sfânta Ana" de la Băile Tarna 

 Este deschisă tot timpul anului iar drumeţii pot intra să petreacă un moment de reculegere. 

Micuţa capelă aşteaptă vizitatorii cu uşile deschise, aceştia nu prea mai dau pe aici. 

 

 
 
 
 
 
Catunul Vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 de ani, atât a dăinuit cătunul Văgas, o asezare de munte din comuna Tarna Mare, 
judeţul Satu Mare. În momentul de fată există foarte putine elemente care să ateste că acolo au 
trăit odinioară oameni. Codrul osenesc a repus stăpânire pe teritoriile vechii vatre sătesti si doar 
ruinele bisericilor, două cruci de lemn si un cimitir mai aduc aminte de vechiul Văgas. 
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Cătunul este situat la o distantă de aproximativ 8 kilometri în amonte de Tarna Mare. 
Acolo, în mijlocul pădurii, s-au stabilit mai multe familii din Cehia, Slovacia si chiar Rusia. Erau 
tăietori de lemne, oameni care au lăsat în urmă sate slave, precum Rostoka sau Scataroka, pentru a 
începe o nouă viată în poienile din pădurile muntilor Oasului. A primit numele de Văgaş după 
îndeletnicirea acestor oameni, adică muncitori forestieri, tăietori de lemne. Potrivit unor 
specialişti, văgaş înseamnă un loc provenit din tăierea pădurii, însemnând răritură, făgaş. 

 
 
Icoană pictată de Nicolae Grigorescu, dipărută odată cu satul 

Momentul de apogeu al Văgasului a fost perioada de după cel de-al doilea război mondial. 
Conform arhivelor, în 1947, în satul din mijlocul pădurii locuiau peste 100 de familii. Existau 
două biserici, una ortodoxă si una greco-catolică. Lăcasurile religioase au fost construite din lemn, 
în stil maramureşean. Prima a fost cea greco-catolică, terminată în 1920, fiind urmată de cea 
ortodoxă, sfintită în jurul anului 1937 de către episcopul Vasile Stan. În biserică greco-catolică a 
existat odinioară o icoană pictată de către pictorul Nicolae Grigorescu. Locatia de astăzi a aceastei 
icoane este necunoscută. Potrivit unor presupuneri, ar fi undeva la loc ,,de cinste” în Franţa. 

 

Un iconostas, două clopote si un cimitir, este tot ce a rămas din vechiul Văgas 

Dată fiind ocupatia lor de muncitori forestieri, cei din Văgas nu se puteau lăuda cu o stare 
materială foarte bună. Tocmai din acest motiv bisericile nu au fost înzestrate cu lucruri de preţ. 
exceptând icoana realizată de Nicoale Grigorescu în patrimoniul satului Văgas mai exista 
iconostasul pictat în ulei pe lemn şi încadrat cu sculpturi artistice, lucrate de către călugării de la 
mânăstirea din Pouci, Ungaria. După părăsirea satului, iconostasul a fost donat bisericii din Tarna 
Mare. Din păcate, în timpul transportului acesta s-a deteriorat. De asemenea, din iconostas s-au 
înlăturat câteva icoane pentru a se putea încadra în spatiul bisericii din Tarna Mare. În momentul 
de fată obiectul religios se află în custodia Muzeului Judetean Satu Mare. 

De asemenea s-au mai păstrat cele două clopote, turnate din bronz, de dimensiuni medii. 
Unul dintre acestea se afllă acum la parohia ortodoxă din Tarna Mare, iar celălalt la biserica din 
Şirlău. Exceptând ruinele celor două biserici, pe amplasamentul fostului sat Văgas se mai găsesc 
doar două cruci de lemn si cimitirul. Aici îşi plâng morţii urmaşii vechilor văgăseni, coborâţi 
acum în Tarna Mare, localitate în care şi-au întemeiat familii. În Văgaş mai urcă doar ocazional, 
pentru a-şi păstorii animalele şi pentru a-şi aduce aminte de locurile copilăriei. 

„Borcutul” o apă cu o compoziție de-a dreptul „fermecată”: feroasă, clorurată, 
carbogazoasă, sulfuroasă. 
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Cabana-Păstrăvărie din Tarna Mare 
 
 Intr-un decor deosebit, mirific, pe drumul care duce spre baile Tarna si vechile tabere 
scolare, se afla Cabana Pastravarie, care vine in intampinarea turistilor cu: 

 -Restaurantul "Cabana Pastravarie" 

 - Piscina acoperita "Cabana Pastravarie" 

 - Meniuri traditionale Meniuri speciale 
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3.4.2. ANALIZA SWOT TURISM 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Apropierea de granite            cu 
Ucraina 

 Regiune pitoreasca, forme de relief 
variate 

 Existenta unor obiective atractive 
pentru turisti: -Capela Reformata 
din Tarna Mare(1865); Cimitir 
evreiesc la Tarna Mare; Catunul 
Vagas, o asezare cu doar 6 
persoane; Mic muzeu 
satesc(Bocicau), cu obiecte vechi 
adunate de la localnicii din comuna; 

 Pastrarea aspectului architectural 
 Zona geografica deosebita, peisaje 

unice 
 Potential touristic ridicat 
 Tabara scolara Tarna Bai 
 Complex touristic Tarna Bai 
 Aleea teilor seculari din Tarna Mare 
 Zona nepoluata 
 Cadru mirific 
 Izvoare carbo-feroase naturale 
 Apele minerale care pot fi utilizate 

pentru cure interne si pentru bai- 
Baile Tarna 
 

 Infrastructura de transport este 
deficitara ceea ce impiedica 
potentialii investitori 

 Tabara scolara si Baile Tarna aflate 
intr-un process de degradare( Baile 
Tarna au ramas doar o amintire) 

 Unele cladiri vechi traditionale sunt 
ruinate 

 Inexistenta unor structure de cazare 
turistica si lipsa de valorificare a 
atractiilor turistice existente 

 Zone de agrement lipsite de 
modernizarea drumurilor si dotarea 
tehnico-edilitara 

 Structuri de cazare pentru turisti 
aproape inexistente 

 Inexistenta investitiilor straine, 
investitii autohtone reduse in 
domeniul turismului-a 
agroturismului; 

 Cunostinte insuficiente legate de 
elaborarea si administrarea 
proiectelor finantate din fonduri 
europene 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 încurajarea întreprinderilor turistice 
pentru satisfacerea exigenţelor 
clienţilor; 

 crearea, modernizarea şi 
eficientizarea infrastructurilor de 
turism; 

 valorificarea resurselor umane în 
turism; 

 identificarea de pieţe naţionale şi 
internaţionale care să primească 
oferta locală de turism; 

 sprijin şi consultanţă oferită 

 Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri in turism, 
datorita infrastructurii fizice si 
sociale neadecvate, raportat la 
potentialul teritoriului 

 Instabilitate legislativa 
 Conditii de creditare greu accesibile 

si rata dobanzii foarte ridicata 
 Alocari insuficiente de la bugetul de 

stat pentru investitii in turism 
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întreprinzătorilor din domeniu în 
vederea accesului la finanţări 
europene în domeniul turismului; 

 crearea şi utilizarea unui sistem de 
indicatori; 

 monitorizare în mass-media. 
 Tendinte positive in dezvoltarea 

ecoturismului si turismului balnear( 
Baile Tarna)- crearea si promovarea 
unor locuri de atractie turistica, 
inclusive pentru vanatoare. 
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3.5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 
 

3.5.1. Invatamant 
 

Prezentarea institutiilor de invatamant 

     Accesul la invatamantul primar in comuna este asigurat in toate satele apartinatoare si 
functioneaza in felul urmator: 

Unitate 
invatamant 

Invatamant 
primar 

Gradinita Teren de 
sport 

Sala de 
sport 

Scoala de Arte si 
Meserii Tarna 
Mare 

DA DA DA NU 

Scoala cu cls. I-IV 
Bocicau 

DA DA NU NU 
 

Scoala cu cls. I-IV 
nr. 2 Tarna Mare 

DA DA NU NU 

Scoala cu cls. I-
VIII Valea Seaca 

DA DA NU NU 

  Pe filiera tehnologica, in comuna functioneaza o  Scoala de arta si meserii cu profil in 
domenii precum: textilarie, pielarie, mecanic, fabricarea produselor din lemn, care asigura 
pregatirea si calificarea tinerilor in meserii solicitate pe piata locala a muncii. Scoala din 
Tarna Mare a indeplinit conditiile pentru a avea clase de liceu tehnologic incepand cu anul 
2010. 

Liceul Tehnologic Tarna Mare, ca instituţie cu personalitate juridică, cuprinde toate 
instituţiile de învăţământ de pe  raza comunei Tarna Mare, având ca structuri arondate: Grădiniţa 
cu Program Normal Tarna Mare, şi Şcoala Primară Nr. 2 Tarna Mare, Şcoala Gimnazială Valea 
Seacă şi Şcoala Primară Bocicău.  

Liceul Tehnologic Tarna Mare, ca şi şcoală de centru (coordonatoare), este situată în 
centrul comunei Tarna Mare, pe malul pârâului Tarna, se învecinează la est cu Căminul Cultural, 
la vest cu fam. Cionca Petre, la sud cu terenul de fotbal al comunei  iar la nord cu pârâul amintit. 
Curtea spaţioasă a şcolii cuprinde anexe gospodăreşti, precum şi un teren de handbal. Pentru a 
asigura spaţiul necesar desfăşurării unui învăţământ de calitate utilizăm şi corpul de clădire 
denumit “ Şcoala veche “ unde funcţionează o sală de gimnastică, un cabinet de consiliere 
psihopedagogică , o sală de grădiniţă şi patru săli de clasă. Este în curs de finalizare construcţia 
unei clădiri destinate adăpostirii laboratoarelor şi atelierelor de instruire practică de specialitate la 
standarde europene în aceeaşi curte.  
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Populaţia şcolară înregistrează în prezent o tendinţă de stagnare în ce priveşte evoluţia ei 
numerică, deşi familiile tinere se stabilesc încă în localitate şi se îndeletnicesc în special cu 
agricultura.  

 

Şcoala de Arte şi Meserii Tarna Mare 

SPECIFICUL ŞCOLII: 

- învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi şcoală de arte şi meserii  

PREZENTAREA ŞCOLII: 

a) RESURSE UMANE 

o   50 cadre didactice( 48 calificate) 

o   did. aux.- 2 pers. pe 1,5 posturi 

o   nedidactic- 9 persoane pe 6,5 posturi  

o   elevi- 615 elevi / 30 clase 

                  - 146 preşcolari / 8 grupe 

 

b) RESURSE MATERIALE: - 8 corpuri de clădiri, 

23    săli clasă, 3 laboratoare(1 fizică/chimie, 2  informatică) , 4 cabinete, sală de gimnastică,      
bibliotecă şcolară cu peste 11.615 de volume 

-  49 calculatoare; laborator informatică, sistem AEL; 4 televizoare color, 8 imprimante, 5 
copiatoare, cameră video, 2 videoproiectoare, 1 microbuz şcolar transport elevi. 

c) OFERTA EDUCAŢIONALĂ: 8 grupe pentru învăţământul preşcolar – 146 copii; 16 clase 
învăţământul primar - 213 elevi, 12 clase  învăţământul gimnazial – 219 elevi , o clasă învăţământ 
liceal (tehnologic) 22 elevi, o clasă la şcoala de arte şi meserii – 15 elevi (lucrători în cultura 
plantelor) 

d) DISCIPLINE OPŢIONALE: utilizarea calculatorului, educaţie pentru sănătate, gramatică 
aplicată, matematică  distractivă, artă populară decorativă, cunoaşterea şi protecţia mediului 
înconjurător, literatură pentru copii; 
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e) REZULTATE DEOSEBITE:-  Concursul de fizică-chimie „Perpetuum” organizat elevilor din 
mediul rural unde s-a obţinut locul II la faza judeţeană .  

- promovabilitatea şcolii la Testele de certificare a competenţelor nivel I şi II (100%)  

f) ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE: 

a.Derularea, sub egida PIR, a  activităţilor subproiectului “ Iubeşte natura, protejând-o, protejează-
ţi sănătatea, iubind-o” 

b.Editarea revistei şcolii; 

c.Cerc de  ecologie ; 

d.Cerc  sportiv. 

 

g) PARTENERIATE:   

 

a.Cu Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului pentru derularea activităţii “ Milioane de copaci, 
milioane de vieţi” 

b.Cu Asociaţia “ Pro Life” Satu Mare pentru educaţia ecologică şi colectarea de PET- uri 

c.Cu Muzeul Judeţean Satu Mare pentru păstrarea şi conservarea exponatelor existente în Muzeul 
etnografic de la Secţia cu cls. I-IV Bocicău  

d.Parteneriat pentru realizarea instruirii practice cu :S.C. Rotur  Com SRL Turulung  

e.Parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Satu Mare ,, Grigore Moisil” 

f.Parteneriat cu Şcoala cu clasele I VIII ,, Elena Rareş” Botoşani 

g.Parteneriat cu Colegiul Naţional ,, George Bariţiu” Cluj Napoca.  

La nivel de comună au predat un total de 48 cadre didactice, pe următoarele categorii: 8 

educatoare  (7 titulare şi 1 suplinitoare calificată), 16 învăţători titulari, 22 profesori (11 titulari, 7 

suplinitori, 4 cumul), 1 inginer titular şi 1 maistru-inginer suplinitor calificat. Procentul posturilor 

acoperite de cadre didactice calificate a fost 97,91%.  
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La Şcoala de Arte si Meserii Tarna Mare au predat 24 cadre didactice : 4 învăţători, toţi 

fiind titulari, 18 profesori, 1 inginer, 1 maistru-inginer. Procentul posturilor acoperite de cadre 

didactice calificate a fost 95%.  

 La Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Tarna Mare au predat 4 învăţători. Acoperire cu personal  

calificat 100%.  

La Şcoala cu cls. I-VIII Valea Seaca au predat 12 cadre didactice, dintre care 4 învăţătoare 

calificate şi 8 profesori calificaţi. Acoperire cu personal  calificat 100%.  

La Secţia  cu cls. I-IV Bocicau au predat 4 învăţătoare calificate. Orele de religie sunt 

predate in sistem plata cu ora de către preotul paroh Geoltan Ionel. Acoperire cu personal  calificat 

100%.  

 La grădiniţele din comună au predat 8 educatoare  calificate (7 titulare şi o suplinitoare). 

Procentul de acoperire a posturilor cu personal calificat este de 100% .  

3.5.2. Cultură 
 

Spre deosebire de celelalte localităţi din zonă Tarna Mare este atestată documentar mult 
mai târziu. Abia în 1430 apare ca moşie a familiei Perényi. Cu toate acestea în secolul al XVI-lea 
este cea mai populată localitate din zona. 

Tarna Mare este leaganul multor legende. Pe langa legenda satului Tarna care cuprinde si 
Tarna Mica (localitate ce este peste granita in Ucraina) mai sunt cunoscute in memoria colectiva 
legende ale unor locuri de vis ca: Fantana Doamnei de unde izvoraste apa vaii ce strabate satul, 
legenda despre Gura Dracului sau groapa cu ghiata de pe dealul RUNC , legenda despre mina 
piticilor de unde se spune ca mina de aur era scos cu desaga , legenda pietrelor cantatoare de pe 
dealul CORN , sau legenda celor TREI HOTARE ; Baile Tarnei au o legenda interesanta despre 
Bisericuta Sfanta ANA , situata la BAI este vorba despre o copila ce facea parte din familiile 
nobiliare ,care isi petreceau o parte din an la Tarna Bai -numele fetitai il poarta bisericuta din 
padure. 
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Evenimente locale:  

- 07 ianuarie - Hramul Bisericii ortodoxe Tarna Mare (Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul) 
- 15 ianuarie - comemorarea nasterii lui Mihai Eminescu 
- 29 iunie - comemorarea a 81 de ani de la trecerea în eternitate a preotului Athanasie Doroş 
militant de seamă pentru drepturile românilor din acest colt de tară 
- ziua bibliotecarului - 23 aprilie 
- august - ziua comunei Tarna Mare 
- 08 septembrie Hramul Bisericii ortodoxe Valea Seacă (Nasterea Maicii Domnului) 
- septembrie - participarea cu Ansamblul Folcloric "Florile Tărnii"- la zilele localitătii HIJA 
(Tarna Mică) - Ucraina 
- 08 noiembrie Hramul Bisericii ortodoxe Bocicău (Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril)  
- decembrie - Concert de colinzi la Biserica Ortodoxă Bocicău comuna Tarna Mare 
- participarea la Festivalul Datinilor ce se desfăsoară la Negresti-Oas 

Portul  ocupă  un  loc  de  cinste,  distingându-se  prin  armonie  cromatică  şi  bogătie 
ornamentată.   Portul   femeiesc   contând   din   cămasă,   pindileu   (fustă),   zadie   sau   şort   şi 
chischineu  (batic)  este  deosebit  de  vioi,  în  acord  cu  modul  de  a  fi  şi  cu  gustul  rafinat  al 
oşencelor. Cămasa cu platcă se încadrează, din punct de vedere al croiului, portului popular 
romanesc de veche tradiţie. Lucrată din material ţesut în gospodărie, ea are o alesătură în jurul 
gâtului  (platcă)  şi  este  colorată  viu,  cu  ornamente  geometrice  şi  florale  stilizate. 

Fusta (pindileul), din acelaşi material (fir de cânepă şi bumbac sau numai bumbac, mai 
recent), are un  guler  lat  în  partea  superioară  şi  o  încreţeală  migălos  lucrată,  sincronizată  
ornamental  cu cămasa,  în  partea  inferioară  (foarte  largă),  ornamentele  constând  în  vergi  de  
cromatică diferită. 
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Zadia are şi ea în partea superioară un brâu  (o încretatură), iar în partea inferioară motive  
vărgate  şi  dantelă.  Ca  element  de  podoabă  sunt  folosite  zgărzile  din  mărgele  (care 
înlocuiesc  vechile  salbe  din  monede  de  argint)  şi  şiruri  de  mărgele,  iar  la  mireasă  găteala 
capului şi cununa. 

Portul bărbătesc este alcătuit din cămasă (ornamentată la guler, pe piept şi la mâneci) cu 
mâneca largă sau strânsă în „pumnişor”, care se poartă de regulă peste izmene (gaci) largi (iarna 
peste cioareci). În perioadele reci se îmbracă uioşul (haina de lâna – cusută în dungi în unele 
localităti) şi guba. 

 
Folclorul  se caracterizează în primul rând prin prezenţa ţâpuriturilor. Se ţâpureşte cu 

prilejuri diferite: în sărbători – la nunti, hore şi din ce în ce mai des în spectacole; în zilele 
obişnuite  –  la  muncile  câmpului  sau  în  cele  gospodăreşti,  seara  la  şezători  şi  pe  uliţe, 
ţâpuriturile având în obiectiv, după caz: mirele, mireasa, naşii, soacra, fetele, feciorii, gazda etc.  
Însoţite  de  dans  şi  melodie  în  registru  acut,  ţâpuriturile  atestă  o  bună  conservare  a 
fondului spiritual primar.  Alături de ţâpuritură, creaţia de nunta, prezentă, în bogate variante, 
constituie  o  adevărată  bijuterie  a  folclorului  literar.  Creaţia  muzicală  înglobează  o  varietate 
destul  de  mare  de  melodii  –  „dansuri”  –  bine  diferenţiate.  Acestea  se  caracterizează  prin 
anumite  formule  ritmice  comune.  Folclorul  coregrafic  este  original  şi  valoros.  Cu  paşi 
tropotiţi şi cu mutaţii de accent, cu sincope repetate, incluzând frecvente combinaţii de tropote şi 
pinteni, precum şi o gama variată de bătăi din palme.   În cadrul dansului oşenesc se disting trei 
tipuri principale: Roata, Joc (dans mixt), Mireseşte. 

 

Portul şi danţul oşenesc care erau cartea de vizită a oşanului au ajus amintiri. Există astăzi  
o  anumită  stare  de  îngrijorare  vis  –  a  –  vis  de  modernismul  zilelor  de  astăzi,  care 
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atenuază  serios  valorile  spirituale  specifice  ale  acestei  zone. O parte a obiceiurilor a devenit 
istorie odată cu dezvoltarea vieţii economico-sociale din această zonă. 

Astăzi anumite munci manuale, în special cele legate de cultura grâului şi porumbului sunt  
înlocuite  de  mecanizare,  ducând la  dispariţia  obiceiurilor  şi  tradiţiilor  legate  de acestea, şi în 
mod special de neînsămânţarea cănepii etc. 

Activitatea  culturală  se  desfăşoară  prin  intermediul  căminului  cultural  şi  al  şcolilor, 
impunându-se luarea de măsuri ca prin familie, şcoală, biserică să se stopeze acest fenomen de 
modernism pentru a nu se pierde definitiv obicieurile şi portul popular. 

 In luna septembrie comuna Tarna Mare participa cu Ansamblul Folcloric “Florile Tarnii”- 
la zilele localitatii Hija (Tarna Mica)- Ucraina. Acest ansamblu s-a infiintat in Februarie 2013, 
organizator: doamna biblotecar: Mariana Coniosi Folclorist-metodist: Prof. Doina Molnar 

În ceea ce priveste stilul arhitectonic traditional al locuintelor din această zona, acesta în 
mare parte a dispărut. Vechile locuinte au  fost  înlocuite  de constructii noi, moderne, care nu mai 
păstrează decât în mică măsură elementele traditionale. Datorită  transformărilor  sociale,  marea  
majoritate  a  cetăţenilor  tind  să-şi  modifice  aspectul fizic, estetic şi nu în ultimul rând cel 
funcţional al locuinţei în care trăiesc. Din acest punct de vedere  se  poate  vorbi  de  o  poluare  
estetică  datorată  existenţei  locuinţelor  netencuite, a pământului purtat de căruţe pe carosabil, a 
trecerii vitelor şi datorită construcţiilor realizate de persoane neautorizate. 

Cu toate aceste neajunsuri, teritoriul prezintă un potential urias de dezvoltare turistică. 

La cele prezentate mai sus, se pot adăuga numeroase obiective turistice, care prin 
restaurare si renovare pot fi puse  în  valoare si incluse în circuite turistice, pentru dezvoltarea 
turismului religios si cultural: gospodării tărănesti traditionale, mori de apă, muzee sătesti, biserici 
vechi, unele  din  ele  sunt  clasate  ca  monumente  istorice,  fiind  înscrise  pe  Lista  de  
monumente istorice de interes local. 

 
 
3.5.3. Biserici 
 

Spiritualitatea creştină  este  reprezentată  prin  biserici  şi  cimitire.  Din  punct  de  
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (86,38%). Pentru 4,98% din 
populatie, nu este cunoscută apartenenta confesională.   

Se doreşte reabilitarea bisericilor din toate satele comunei Tarna Mare. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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Tarna Mare, Biserica ortodoxă 

Biserica ortodoxă a localităţii Tarna Mare este zidită pe locul unei biserici din lemn, 
devenită neîncăpătoare şi dărâmată în jurul anului 1890. Credincioşii, pe atunci greco-catolicii, au 
început să strângă fonduri. 

Biserica a fost terminată în 1898, în 1997 pridvorul, iar între anii 1936-1937 acoperişul de 
şindrilă a fost înlocuită, cu tablă. Pictura a fost realizată în 1996. Iconostasul vechi se află la 
muzeul din Satu-Mare.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarna Mare, Biserica Catolică 
 
Conform documentelor prima biserică catolică a localităţii Tarna Mare a fost construită de 

şvabii ucraineni, stabiliţi aici în perioada 1855-1864. Biserica construită din lemn a fost terminată 
în 1859. Etnicii germani originari din Slovacia au sosit aici la începutul secolului XX. 

Deoarece şi ei au fost catolici, mica biserică de lemn a devenit neîncăpătoare. Noua 
biserică terminată în 1904 se vede şi în zilele noastre. Datorită emigrării populaţiei, credincioşii 
catolici s-au împuţinat atât de mult, încât parohia Tarna Mare a devenit o filială a parohiei 
Halmeu. 
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Tarna Mare, Biserica Reformată 

Până la începutul secolului XIX populaţia localităţii Tarna Mare a fost în întregime 
românească. Primele familii maghiare apar în 1840. Credincioşii reformaţi construiesc în 1864 o 
casa parohială, în care funcţiona şi o casă de rugăciuni, având intenţia de a construi şi o biserică. 

Lipsa banilor şi războiul au zădărnicit acest plan. Singura modificare care s-a produs de 
atunci este apariţia unei coloane de susţinere în mijlocul casei de rugăciuni. Turnul clopotniţă a 
fost construit în 1876. Clopotul turnat în 1781 a fost cumpărat de la biserica reformată din 
Cégénydányád (Ungaria) în 1864. Cel de al doilea clopot cumpărat de la biserica reformată din 
Tunyog (Ungaria) a fost recvirat în I. război mondial. 
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3.5.4. ANALIZA SWOT EDUCATIE SI CULTURA 
 

 

Puncte tari Puncte slabe 

o Existenţa în comună 5 şcoli, 6 grădiniţe si 1 
liceu; 

o Comuna deţine  trei biserici ortodoxe ( în 
Tarna Mare, Valea Seacă si Bocicău), o 
biserică romano-catolică, o capelă romano-
catolică situată la Tarna-Băi şi cimitire; 

o Existenţa  unei  biblioteci cu peste 11.615 
volume; 

o Existenţa a 3 cămine culturale; 
o Management şcolar adecvat în unităţile de 

învăţământ public; 
o Implementarea   programelor   de   integrare   

a   copiilor   de   alte   etnii   în   unităţile 
învăţămantului obligatoriu. 

o Existenţa patrimoniului cultural dezvoltat. 
o Existenţa mestesugurilor populare practicate 

încă la nivelul comunei 
o Puternic patriotism local 
o Desfasurarea unor activitati cultural in 

comuna 
 

o  Populaţia şcolarizată în învăţământul 
primar, învăţământul gimnazial s i  l i c ea l   

o în scădere datorită scăderii demografice a 
populaţiei; 

o Existenţa  în comună a  unor  clădiri  
şcolare  şi  cămine culturale  afectate  
de  uzură fizică; 

o Dezvoltarea relative slaba a bazei 
material pentru desfasurarea 
activitatilor de educatie fizica 

o Lipsa unei Sali de sport 
 

Oportunitati Amenintari 

o Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea 
participării la educaţie; 

o Dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 
o Dezvoltarea educaţiei permanente din 

perspectiva instituţională; 
o Creşterea calităţii în educaţie. 
o Reabilitarea si modernizarea scolilor 
o Reabilitarea si modernizarea gradinitelor 
o Modernizarea caminelor cultural 

 

o Imbatranirea populatiei din comuna 
o Reducerea populatiei scolare datorata 

declinului natalitatii 
o Tendinta de reducere a exigentei in procesul 

de evaluare didactica 
o Buget inca insufficient alocat invatamantului 

public 
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3.6 RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII 
 

 
3.6.1. Structura socio–demografică a populaţiei 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populatia comunei Tarna Mare se ridică la 
3774 de locuitori,   în   scădere   fată   de   recensământul   anterior   din   2000,   când   se   
înregistraseră 4026 de locuitori.  

 
 
Populatia stabile pe o perioadă de 5 ani 

 
 

An 1990 2000 2010 2011 

Populaţie 4081 4026 3820 3774 

 
 
 
 
Sporul natural al populatiei( nascuti vii-decedati) 
 
 Sporul natural al populatiei a cunoscut o usoara regresie in 2009 fata de 1990 la nivelul 
comunei. Astfel in comuna Tarna Mare sporul natural a fost negative in 2009, fata de 2000. 
 
 

An 1990 2000 2009 

Populaţie +43 +26 -3 

 
Structura populatiei stabile de 18-62 ani( persoane) 
 
 
 La nivel de comuna, populatia cuprinsa intre 18 si 62 de ani, in ultimii 3 ani are o usoara 
tendinta de scadere. 
 
 

An 2007 2010 2012 

Populaţie 3889 3820 3775 

 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
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Soldul migratoriu al populatiei (stabiliri cu domiciliu-plecari, inclusive migratia externa) 
 
 
 Pe parcursul ultimelor 4 decenii in comuna Tarna Mare, miscarile definitive au fost 
orientate spre orase cum ar fi Satu Mare. Avand in vedere specificacitatea comunei, populatia 
acestora a migrat sis pre Petrosani sau spre alte zone cu exploatari miniere din regiuni mai 
indepartate. 
 
 
 

An 1990 2000 2009 2013 

Populaţie -115 -31 -14 -22 

 

Structura populatiei pe etnii si confesiuni 
 
 

Componenta etnică a comunei Tarna Mare 

 

 

 

 

88.48% 

3.73% 

2.14% 
4.98% 

0 

romani 

maghiari 

romi 

necunoscuta 

alta etnie 
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     Români (88.42%) 

     Maghiari (3.73%) 

     Romi (2.14%) 

     Necunoscută (4.98%) 

     Altă etnie (0.71%) 
 

 

Componenta confesională a comunei Tarna Mare 

 

 

 

 

 

 

86.38% 

4.31% 

1.16% 

2.25% 5.32% 

0.55% 

Componenta confesionala a comunei Tarna 

Mare 

ortodocsi 

romano-catolici 

reformati 

penticostali 

necunoscuta 

alta religie 
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     Ortodocsi (86.38%) 

     Romano-catolici (4.31%) 

     Reformati (1.16%) 

     Penticostali (2.25%) 

     Necunoscută (5.32%) 

     Altă religie (0.55%) 

 

Populatia 
 

Asa  cum  arată  şi  datele  din  graficul  de  mai  sus,  populația  comunei  Tarna Mare  
este  în scădere.  Putem spune că singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia 
demografică sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce 
depind numai de administraţia locală. 

 

3.6.2. Piata muncii 
 

 Agricultura este ramura de baza a comunei. De altfel cea mai mare parte a populatiei 
lucreaza in agricultura. Culturile cel mai des intalnite sunt: porumb, grau, ovaz dar si floarea 
soarelui, canepa si legume. Cresterea animalelor este o preocupare de baza a locuitorilor: bovine, 
ovine, porcine, caprine, cabaline. Terenurile cultivabile reprezinta un potential real pentru 
dezvoltarea agriculturii ecologice. 
 
 
 

În anul 2012 comuna avea un număr de 150 salariaţi - număr mediu 
 

 
 
 

An Stabila Activa Ocupata Someri 

Salariaţi total - număr mediu 3775 1846 1823 106 
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71% 

6% 

2% 

9% 

12% 

Populatia ocupata, pe principalele ramuri de 

activitate 

 

 

agricultura,silvicultura,exploatar

e forestiera,piscicultura 

industrie 

comert 

constructii 

servicii 

Comuna Total Agricultură, 
silvicultură, 
exploatare 
forestieră, 
piscicultură 

Industrie Construcţii Comerţ Servic
ii 

Tarna 
Mare 

1789 1268 112 154 31 224 
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Numărul  mediu  de  salariați  a  scăzut  în  2008  în  comparație  cu  2007  în  comuna 
ceea ce atrage atenția aspura continuării procesului de reducere a forței de muncă și asupra 
necesității unor intervenții integrate din partea tuturor actorilor locali (autorități locale, mediul 
privat, societate civilă) pentru păstrarea și atragerea de noi salariați în economia locală și pentru 
dezvoltarea zonei. 

Reducerea  gradului  de  ocupare  a  populației  din  microregiune  se  datorează  pe  de  o 
parte retragerii multor persoane vârstnice din agricultură, fără ca tinerii să mai preia această 
activitate,  iar  pe  de  altă  parte  lipsei  investițiilor  rurale  –  servicii  și  mică  industrie,  care  să 
absoarbă forța de muncă mai tânără eliberată de agricultură. 

 
 
 

 
Situaţia  precară  a  veniturilor  din  mediul  rural  argumentează  necesitatea  dezvoltării  unei 

economii rurale diversificate, prin urmare, analiza se va concentra asupra acelor surse alternative 
de venit şi asupra diversificării oportunităţilor de angajare, cu accent pe potenţialul de dezvoltare 
existent atât în sectorul agricol cât si cel non agricol, ca sursă durabilă pentru nivelul de trai al 
comunităţilor din mediul rural şi pentru dezvoltarea economiei rurale. 
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3.6.3. ANALIZA SWOT RESURSE UMANE SI POPULATIE 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ existenţa resurselor umane într-un volum şi o 
calificare ce pot asigura dezvoltarea activităţii 
economico-sociale; 
■ se acordă mare atenţie seviciilor sociale; 
■ disponibilitatea de a munci în condiţii de 
motivare adecvată; 
■ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 
■ rata infracţionalităţii extrem de redusă; 

 

■ existenţa şomajului de lungă durată, care 
conduce la descalificarea şi descurajarea 
foştilor angajaţi; 
■ număr mare al persoanelor care nu au 
ocupaţie; 
■ insuficienta informare a populaţiei cu privire 
la programele de calificare şi reconversie 
existente în judeţ; 
■ adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature 
şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii 
actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii 
şi reconversiei profesionale, în special; 
■ migrarea persoanelor tinere spre mediul 
urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu 
pregătire profesională înaltă; 
■ capacitatea financiară relativ scăzută a 
locuitorilor zonei. 

■Adaptarea mai lenta a populatiei mature si 
varstnice la schimbarile si provocarile actuale, 
in general 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

■ atragerea de programe cu finanţare europeană 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 
■ adaptarea programelor de învăţământ la 
cerinţele economiei de piaţă; 
■ existenţa unor reglementări ce acordă 
facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de 
muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc 
■ monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei; 
■ organizarea de cursuri de formare şi 
reconversie profesională în comună; 
■ accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea profesională a persoanelor active 

■ declinul demografic şi îmbătrânirea 
populaţiei comunităţii; 
■ creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de 
liceu; 
■ migrarea forţei de muncă; 
■ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de 
muncă în detrimentul aspectelor aplicative; 
■ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieţei muncii, economiei locale 
şi asistenţei sociale în perspectivă. 

■ Pierderea tinerilor datorita conditiilor socio-
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din comună; 
■ creşterea nivelului de pregătire profesională a 
forţei de muncă; 
■ implementarea unor poiecte care să stimuleze 
implicarea rromilor în activităţi aducătoare de 
venituri; 

economice precare si a lipsei de perspective si 
de incredere intr-o schimbare pozitiva 
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3.7 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
3.7.1.  Situatia prezentă 
 

În prezent servicile medicale  în cadrul comunei sunt asigurate de: 
 

Dispensar ambulatoriu 2 

Farmacie 1 

Medic de familie 1 

Cabinet particular 1 

Personal medical 2 

Cabinet stomatologic 1 

 

 
Desi  autorităţile  locale  au  proiecte  de  modernizare  si  dotare  modernă  a  

dispensarelor,aceste  proiecte  vizează  mai  mult  partea  de  infrastructură,  nu  si  alte  iniţiative  
de  sprijinire  a activităţii medicale. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va 
propune si fise de proiect pentru sporirea gradului de constientizare a populaţiei asupra factorilor 
care pot îmbunătăţi starea lor de sănătate. 

În Tarna Mare problema sănătăţii  este considerată a fi foarte gravă de marea majoritate a 
locuitorilor si datorită faptului că în lipsa medicilor specialisti în comuna proprie, acestia se pot 
deplasa foarte greu către Satu Mare. 

 

Strategia va avea două elemente principale: 

- Un nou cadru de acţiune în sectorul sănătăţii publice, incluzând o programă de acţiune 
comunitară pentru acest sector pentru perioada 2014-2020. 

- Realizarea unei strategii integrate pentru domeniul sanitar. Conform strategii va fi garantat un 
nivel înalt de protecţie al sănătăţii, precum şi actualizarea politicilor locale astfel încât sectorul 
sanitar să devină un factor de calitate transversal, care se află la baza tuturor celorlalte sectoare de 
interes local. 

 Cadrul sănătăţii publice, element cheie al strategiei, cuprinde acţiunile specifice în acest 
domeniu. 
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Elementele esenţiale pentru cadrul de dezvoltare al sectorului sanitar sunt: 

 Îmbunătăţirea informării în domeniul sanitar pentru toate păturile sociale; 

Crearea unui mecanism de reacţie rapidă pentru a răspunde gravelor ameninţări la adresa 
sănătăţii locuitorilor; 

 Înfruntarea factorilor determinanţi, în mod particular factorii nocivi legaţi de modul de 
viaţă dăunător sănătăţii (aceasta include acţiuni de prevenţie iniţiate de la nivelul şcolilor şi până 
la proiecte ample de monitorizare şi servicii ambulatorii). 

 Pentru a pune accentul asupra sectoarelor în care comunităţile nu sunt în grad de a 
interveni eficace în mod independent – pentru care este necesară o coordonare de la nivel superior 
– comunitatea locală va optimiza efectele propriilor acţiuni producând “plus valoare” în ceea ce 
priveşte integrarea într-un sistem de filieră regională în cadrul sectorului sanitar. 

 

 

Cetăţenii comunei noastre consideră de importanţă 

majoră aspectele legate de sănătate şi se aşteaptă să fie 

minimalizate eventualele riscuri. Comunităţii îi va 

reveni un rol crucial, obligaţia de a garanta un nivel 

maxim de protecţie. Presiunile legislative ale 

Comunităţii Europene în acest domeniu şi 

implementarea lor cât mai rapidă, în special prevederile 

articolului 3 şi 152, sunt aspecte esenţiale ale prezentei 

strategii. 
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3.7.2. ANALIZA SWOT SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

■ existenţa a 2 cabinete individual,  

■ program zilnic al medicilor; 
■ populaţia comunei este înscrisă la medicii din 
comună; 
■ cabinetele dispun de personal calificat. 

■ existenţa unui aparat de urgenţă dotat precar; 
■ slaba educaţie sanitară a comunităţii; 
■ numărul crescut al persoanelor care lucrează 
la negru, neputând beneficia de servicii 
medicale gratuite; 
■ preţurile ridicate la medicamente. 

■ Serviciile acordate( asistenta medicala, 
sociala) sunt afectate de bugetul insuficient 

 Oportunitati   Amenintari 

■ reabilitarea dispensarului uman din comună; 
■ evaluarea stării de sănătate a pacienţilor din 
comună, prin Programul naţional de evaluare a 
sănătăţii populaţiei; 
■ realizarea unor cursuri de igienă şi educaţie 
sexuală pentru comunitate; 
■ servicii de planing familial. 

■Construirea unui centru de sanatate 

 

■ imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 
anumite servicii medicale; 
■ slaba receptivitate a pacienţilor la programele 
naţionale de sănătate; 
■ creşterea numărului bolnavilor cronici. 
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3.8 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 
3.8.1.  Situatia prezentă 
 
 

 

Registru Agricol; Cadastru 
 
 

Urbanism 
 
 

Registrul populaţiei 
 
 

Componenţa Consiliului 
Local 

 

Gospodărire – Întreţinere 
reparaţii 
Contabilitate şi finanţe 

 
 

Asistenţă socială 
 

 

Primăria   Tarna Mare   este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   prevederilor   Legii   nr. 
215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în 
conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Tarna Mare   privind   aprobarea   organigramei, a 
numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie 
o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Tarna Mare, ce 
duce la  îndeplinire  hotărârile  luate  de  Consiliului  Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându -
se  pe problemele colectrivităţii locale. 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Tarna Mare  şi  al  
aparatului propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (confirm  art.  66-
215/2001  privind administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin 
Legea nr. 286/2006. 

Primăria   Comunei   Tarna Mare   reprezintă   administraţia   publică   locală   prin   care   
se realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca 
autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 
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3.8.2.  Situatia viitoare 
 

Viaţa  economică  a  Unitatii  Administrative Teritoriale  a  comunei  Tarna Mare,  
trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare 
rurală, mediu, economie,  turism,  educaţie,  cultură,  resurse  umane-  piaţa  muncii,  sănătate  şi  
asistenţă  socială, administraţie publică locală. 

Aceste  investiţii  sunt  foarte  importante  pentru  revitalizarea  vieţii  economice  a  
comunei care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte 
benefice. Infrastructura  necesită  îmbunătăţire  continuă,  de  aceea  investiţiile  trebuie  făcute  
după  anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 
 raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse; 
 raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor. 

Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile 
cultural şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Tarna 
Mare, astfel încât  confortul  social  al  locuitorilor  să  fie  îmbunătăţit;  complementar  acest  lucru  
va  creşte  şi atractivitatea turistică a comunei. 

 
 

 


  Investiţii necesare; 

  Adaptarea structurii organizatorice; 

  Programe   de   formare   profesională   a   funcţionarilor   publici   
din primărie; 
  Schimb de experienţă şi vizite de studii; 

  Cresterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din comună; 
  Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri întreţinerea 
drumurilor (buldoexcavator, autogreder); 

  Reabilitarea sediului Poliţiei Locale; 

  Achiziţionarea unei maşini de pompieri; 

  Reabilitarea sediului Primăriei Tarna Mare. 
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3.8.3. ANALIZA SWOT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
 
 

 

 PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE 

■ actualizarea periodică a organigramei 
primăriei; 
■ implicarea efectivă a conducerii la nivel de 
vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a 
acţiunilor legate de reforma în administraţie; 
■ existenţa procedurilor ce reglementează 
fluxul de documente în instituţie; 

■ existenţa unor proceduri care să descrie 
modul de realizare a activităţilor şi 
subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în 
instituţie; 
■ compartimentului de informare a Cetăţeanului 
şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul 
Consiliului Local al comunei Tarna Mare  ca 
interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni; 
■ aplicarea metodologiei de evaluare a 
performanţelor personalului angajat în 
administraţia publică; 
■ transparenţă în recrutarea şi în promovarea 
personalului; 
■ participarea, în limita fondurilor a tuturor 
categoriilor de personal la activităţi de formare 
continuă; 
■ existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii 
de formare continuă a funcţionarilor publici 
predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de 
colaborare între colegi, 
■ existenţa unui program de contabilitate şi 
salarii; 
■ existenţa unui cadru legal coerent şi stabil 
privind liberul acces la informaţia de interes 
public şi transparenţa actului administrativ; 

■ rezistenţa la schimbare manifestată de o parte 
din personalul instituţiei; 
■ resurse financiare insuficiente destinate 
modernizării şi dezvoltării activităţilor 
instituţiei; 
■ ineficienţa mecanismului de elaborare a 
politicilor publice la nivelul primăriei; 
■ insuficienta conştientizare a noţiunilor de 
eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în 
administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, 
■ dificultăţi de comunicare internă între 
diferitele compartimente funcţionale şi între 
structuri ale administraţiei publice locale; 
■ existenţa încă a unui sentiment de frustare a 
funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 
functionari publici) motivat de sistemul de 
salarizare, promovare, precum şi de menţinere a 
unei imagini publice negative a funcţionarului 
din administraţia publică; 

■ imposibilitatea promovării pe post a 
salariaţilor; 
■ posibilităţi reduse de motivare financiară a 
personalului şi de atragere a persoanelor cu 
calificare superioară în structurile funcţionarilor 
publici; 

■ resurse financiare limitate pentru susţinerea 
programului de pregătire; 

■ încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele 
prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei 
personalului din instituţie; 

■ nu se realizează testarea periodică a 
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■ funcţionarii publici din primărie participă la 
cursuri pentru atestare ECDL; 

 

funcţionarilor publici; 

■ nu se realizează rapoarte de activitate lunare, 
ci doar trimestriale; 

■ existenţa fondurilor limitate alocate formării 
continue a funcţionarilor publici; 

■ imposibilitatea de motivare suplimentară a 
personalului, 
■ dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor 
acte normative datorită multitudinii şi 
complexităţii acestora; 

■ inexistenţa unui compartiment de 
informatizare; 
■ număr insuficient de calculatoare iar unele 
dintre acestea sunt uzate moral; 

■ există funcţionari publici care nu ştiu să 
folosescă calculatorul; 

■ resurse financiare insuficiente pentru 
informatizarea administraţiei publice locale; 
■ lipsă de interes a cetăţenilor în a se implica 
activ în procesul de luare a deciziei la nivel 
local. 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 

■ posibilităţi de accesare a unor fonduri externe 
destinate în mod special modernizării 
administraţiei publice; 
■ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi 
extravilan, realizare PUG; 
■ dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de 
urgenţă; 
■ dotarea administraţiei locale, 
■ dezvoltarea unor legături puternice între 
consiliul judeţean şi autorităţile locale; 
■ mai multe posibilităţi de instruire a 
personalului prin agenţii de formare 
profesională. 

■ teamă de risc, inertia unor funcţionari publici 
- mai ales din funcţiile de conducere; 
■ inerţie mare privind implicarea factorilor 
responsabili dar şi a comunităţii în programele 
de dezvoltare; 
■ tendinţa mass-mediei de a reflecta cu 
precădere - şi, de regulă, fără a verifica - 
aspectele negative ale anumitor activităţi din 
administraţie, de cele mai multe ori informaţiile 
fiind greşit interpretate sau neînţelese; 
■ fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită 
salariilor mici personalul bine pregătit este 
tentat să caute locuri de muncă în sectoral 
privat; 

■ pe de altă parte imposibilitatea angajării 
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imediate a altor funcţionari publici influenţează 
în mod negativ continuitatea activităţilor; 
■ dificultatea realizării unei strategii şi a unor 
planuri de acţiune care să reziste schimbărilor 
politice - clasa politică actuală nu are încă 
suficientă maturitate încât să aprecieze şi să 
implementeze programele iniţiate de 
conducerile instituţiilor din mandatele 
anteriore; 
■ schimbări legislative prea frecvente pentru a 
fi asimilate eficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


