
Ieri a fost prezentat noul Plan de Amenajare a Teritoriului Jude ean

 La finalul edin ei Consiliului Jude ean Maramure  a fost prezentat noul Plan
de Amenajare a Teritoriului Jude ean. Acesta a fost realizat de o chip  de speciali ti
de la Facultatea de Geografie din cadrul Universit ii Babe  Bolyai, Cluj Napoca. ef
de proiect este prof.univ.dr. Pompei Cocean, Prorector al Universit ii Babe  Bolyai.

Planul con ine 3 volume, structurate pe mai multe categorii, dintre care
amintim: infrastructura tehnic  a teritoriului, agricultura, industria, înv mântul,
economia, comer i servicii, turism, starea mediului, rela iile transfrontaliere.

Având în vedere faptul c  ultimul PJAT a fost realizat pentru Consiliul
Jude ean Maramure  în anul 1999, necesitatea realiz rii unui plan actualizat era foarte
mare. Fapt pentru care, cei 16 speciali ti din Cluj au început munca în luna decembrie
2008. Profesorul Pompei Cocean, eful de proiect, spune c  nu este pentru prima dat
când lucreaz  la un astfel de material. Planuri de Amenajare a Teritoriului precum i
alte proiecte au fost realizate i pentru jude ele Cluj, Mure  sau Satu Mare, precum i
pentru Ministerul Dezvolt rii.

În prezentarea f cut  ieri , prof.univ.dr. Pompei Cocean a explicat prin h i i
grafice care sunt punctele tari i slabe ale jude ului Maramure , riscurile la care
suntem supu i, dar i oportunit ile pe care le avem la dispozi ie.  Necesitatea acestui
document este dat  de faptul c  el este punctul de pornie în orice investi ie pe care
Consiliul Jude ean Maramure  o va face pe viitor.

În introducerea Planului de Amenajare a Teritoriului Jude ean, eful de proiect
face unele preciz ri referitoare la scopul i semnifica ia acestuia, dar i la lucrarea în
sine.

„Un Plan de Amenajare a Teritoriului Jude ean trebuie s  devin , pentru
unitatea politico-administrativ  respectiv , sistemul de referin  al tuturor ini iativelor
factorilor responsabili de dezvoltarea infrastructurii tehnice a teritoriului (c i de
transport, alimentarea cu energie, gaze i ap , telecomunica ii), a ramurilor i
subramurilor economice, a optimiz rii aspectelor sociale, a protec iei i conserv rii
mediului. Pentru a- i împlini pe deplin aceast  menire el trebuie s  con in  în mod
obligatoriu urm toarele:

- o reliefare detailat  a realit ilor spa iului studiat
- analiza punctual  a resurselor naturale i umane ale teritoriului chemate a

asigura baza de sus inere a afirm rii economiei jude ene
- un set de m suri i solu ii realiste, corelate cu poten ialul/necesit ile

jude ului i capacitatea de sus inere financiar  din varii surse a realiz rii lor
- scoaterea în eviden  a elementelor de specificitate, pe baza c rora se poate

imagina, înainte de orice, realizarea dezideratelor de competitivitate



- prefigurarea interrela ion rii optime cu sistemele teritoriale, na ionale i
interna ionale învecinate în vederea materializ rii principiului avantajului
comparativ

- o proiec ie a dezvolt rii pe termen scurt, mediu i lung, cu indicarea, pentru
fiecare etap , a priorit ilor

- realizarea tuturor obiectivelor planului în contextul dezideratelor coeziunii
teritoriale i a dezvolt rii durabile.

      (...)Printr-o atare asumare, bazat  pe argumenta ia tiin ific  pertinent ,
echidistant , el va putea fi continuat i aplicat pân  la atingerea intelor propuse.

Astfel de comandamente au animat colectivul de exper i în planificarea
teritorial  ai Universit ii Babe -Bolyai când i-au asumat dificila, dar onoranta
sarcin  de a elabora, pentru Jude ul Maramure . Un jude  aflat atât de aproape de
inimile multora dintre noi, un PATJ de referin . A c rui realizare datoreaz  mult
aportului autorit ilor locale, în primul rând, pre edintelui Consiliului Jude ean,
Mircea Man, colectivului de amenaji ti ai aceluia i for, condus cu verv  fertil i

iestrie de directorul Vasile pan, directorilor i efilor institu iilor i regiilor
jude ene care ne-au pus la dispozi ie informa iile necesare.”
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