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HALĂ PIAŢĂ BAIA SPRIE
Finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Descrierea sumară a proiectului
Orașul Baia Sprie este localizat în partea de nord-vest a județului Maramureș,
fiind una dintre comunitățile care definesc centura minieră a zonei. Baia Sprie are un
însemnat trecut istoric, se caracterizează ca fiind un oraş de dimensiune relativ mică,
cumulând un număr total de 15.476 locuitori.
Oraşul Baia Sprie, aşezat pe valea râului Săsar, la poalele munţilor Gutâi, are o
suprafaţă de 96 km pătraţi. Înzestrat cu un peisaj natural deosebit, a fost considerat
încă din secolele XVIII - XIX ca staţiune turistică.
Zona industrială a oraşului Baia Sprie conţine platforme industriale şi de prestări
servicii bine conturate. În comunitățile Tăuții de Sus, Satu Nou de Sus şi Chiuzbaia,
micile secţii de producţie şi prestări servicii se defăşoară în spaţii proprii sau în
gospodăriile întreprinzătorilor.
În piețele amenajate în prezent în Baia Sprie se comercializează legume şi
fructe, dar şi produse lactate, vânzarea produselor agroalimentare făcându-se doar la
exterior, în aer liber, pe mesele sau tarabele existente, nefiind îndeplinite în niciuna
din pieţe normele sanitar-veterinare și/sau condiţiile minime obligatorii la
comercializarea produselor agricole şi agroalimentare în pieţele de gros.
Legislația în vigoare prevede că laptele şi produsele lactate se pot desface în
unităţi sau raioane special construite, autorizate în acest scop de către autoritatea
veterinară competentă, care trebuie să îndeplinească condițiile generale de igienă
prevăzute de legislația specifică în vigoare. Astfel, laptele şi produsele lactate se pot
expune pentru comercializare numai în vitrine frigorifice, dotate cu ustensile necesare
comercializării laptelui şi produselor lactate, confecţionate din materiale netede,
rezistente, necorodabile, uşor de igienizat şi dezinfectat. În spaţiile frigorifice în care
se păstrează laptele sau produsele lactate este interzisă păstrarea altor alimente sau
obiecte, de asemenea fiind interzisă expunerea laptelui sau a produselor lactate în
vitrine exterioare.
Având în vedere lipsa spaţiilor frigorifice, comercializarea produselor lactate în
aer liber se constituie ca o disfuncţionalitate majoră a pieţelor actuale. În aceste
condiţii, se impune construirea unei hale pentru piață agroalimentară care să
îndeplinească toate cerinţele impuse de normele sanitar veterinare.
Scopul pieței agroalimentare propuse este de a asigura accesul producătorilor
din Baia Sprie, dar și din satele aparținând următoarelor UAT-uri (care aparțin GAL
Mara-Natur):
 Oraș Baia Sprie (Satu Nou de Sus, Tăuții de Sus, Chiuzbaia);
 Comuna Șișești (Șișești, Bontăieni, Negreia, Dănești, Șurdești,
Cetățele, Plopiș);
 Comuna Dumbrăvița (Unguraș, Rus, Cărbunari, Șindrești);
 Comuna Copalnic Mănăștur (Făurești, Leschia, Vad, Berința, Cărpiniș,
Copalnic).
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Oraşul Baia Sprie, încercând să-şi menţină funcţia de “motor” al progresului
social şi de creştere economică, prin menţinerea echilibrului social în interiorul lui, a
apelat la instrumente de planificare strategică, care să-l ajute la păstrarea identităţii
culturale şi asigurarea unei calităţi ridicate în ceea ce priveşte proiectarea urbană,
arhitectura şi mediul. Procesul de dezvoltare urbană integrată se caracterizează prin
coordonarea aspectelor spaţiale, sectoriale şi temporale cheie ale politicii urbane.
Dacă în prezent activitatea în piață se desfăşoară într-un mod inadecvat, fără
respectarea normelor sanitare specifice în vigoare, prin realizarea investiţiei,
necesară pentru comercializarea produselor alimentare în condiţii se siguranță
alimentară, se creează condiții optime pentru producătorii agricoli din zonele
învecinate. Astfel, crearea pieței agroalimentare va avea un impact pozitiv microregional major.
Realizarea acestei investiții conduce la îmbunătăţirea și extinderea serviciilor de
bază cu potențial de creștere economică, dezvoltarea socio-economică a teritoriului
fiind indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri, respectiv existența și
accesibilitatea serviciilor de bază.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii reprezintă o cerinţă esenţială pentru
creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea
tendințelor de declin economic și social și de depopulare.
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Din punct de vedere economic realizarea investiţiei va avea efecte pozitive
asupra bugetului oraşului Baia Sprie prin:
a) închirierea, concesionate sau darea spre folosinţă sub altă formă legală
producătorilor agricoli, asociaţiilor de producători, importatorilor şi comercianţilor
de gros, în baza condiţiilor stabilite de administraţia pieţei;
b) dezvoltarea infrastructurii oraşului Baia Sprie;
c) sprijinirea producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, asociaţii
profesionale şi interprofesionale;
d) valorificarea potenţialului agricol din zonă;
Realizarea acestei investiţii va duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din
arealul GAL Maranatur prin:
a) creşterea consumului de produse lactate proaspete;
b) creşterea calităţii acestor produse;
c) crearea condiţiilor de transparenţă şi concurenţă loială între participanţii la
piaţă;
d) asigurarea unei protecţii mai mari a consumatorilor şi satisfacerea cerinţelor la
nivel superior.

Birou proiecte
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