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Introducere
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Blandiana.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
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Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul
fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai
rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii
europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy)
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o
perioadă de transformări determinate atât
schimbările

globale

geo-politice

restructurări

interne,

în

plan

cât

şi

de
de

socio-economic.

Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în
secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare
Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor
responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
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realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
DE JUDEŢELE
COMPONENTE
ALE
REGIUNII
Bacău, Botoşani, Iaşi,
1 - NORD EST
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa,
2 - SUD EST
Galaţi, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
3 – SUD MUNTENIA
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
4 - SUD VEST OLTENIA
Vâlcea
Arad, Caraş - Severin,
5 - VEST
Hunedoara, Timiş
Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj,
6 – NORD VEST
Maramureş, Sălaj, Satu Mare
Alba,
Braşov,
Covasna,
7 - CENTRU
Harghita, Sibiu, Mureş
Bucureşti, Ilfov
8 - BUCUREŞTI-ILFOV
REGIUNEA
DEZVOLTARE
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%
DIN
POPULAŢIE
16,8
13,0
15,5

10,7
9,2
12,8
11,8
10,2

TOTAL
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
Page
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii
Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş,
care traversează judeţul de la nord - est (în zona
Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp,
reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
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pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Localitatea este atestata documentar in anul 1733, cu numele de MOROS KORNA, pana
in anul 1920. Acmariu, sat apartinator comunei este atestat in anul 1276 sub denumirea de
TERRA OCHMAR. Racatau, alt sat apartinator comunei, este atestat in anul 1488.Urme ale
locuirii umane pe aceste meleaguri s-au gasit inca din epoca fierului si chiar mai demult.
Se pare ca denumirea de CARNA i-a fost data datorita drumului curios al Muresului care
pare ca se intoarce pentru a mai vedea o data frumoasele meleaguri pe care le uda de atatea
veacuri. Numele de Blandiana dupa unele pareri i-a fost dat datorita cursului bland al Muresului
pe aceste meleaguri.

Page
19

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Blandiana, Jud. Alba

II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Blandiana este situate aproape in intregime pe malul drept al raului Mures,la
aproximativ 24 km de Alba Iulia.
Suprafata Blandianei este de 7336 ha. Se invecineaza la N cu comuna Metes si orasul Zlatna,
la E cu Vintu de Jos, la S cu Sibot si Salistea, iar la V cu Ceru Bacainti.
Asezata

pe

culoarul

Muresului,

comuna

Blandiana are un relief de deal in partea Nordica si de
terase si lunci in sud. Varietatea reliefului , Valea si
Lunca Mures , a florei si faunei precum si a
caracteristicilor climatic o fac atractiva din punct de
vedere touristic. Fiind traversata de Raul Mures, luncile
acestuia ocupa o parte importanta a reliefului comunei.
Aceasta ocupa partea de sud vest a depresiunii, la extremitatea judetului Alba, se intinde pe o
suprafata de 49,5 km 2(4950 ha), reprezentand 0,89% din suprafata judetului Alba.
Clima in zona este tempert continental cu influente oceanice si uneori submediteraneene.
Regimul annual al temperaturii aerului variaza iarna intre 6- 12 grade , vara intre 8- 21 grade, iar
toamna intre 5,5 – 9,5 grade C. Numarul zilelor de inghet variaza intre 110 – 116 annual iar
numarul zilelor cu temperature medii mai mari de 25 grade C, este intre 79- 96 anual.Numarul
zilelor senine este de peste 60, iar cantitatile anuale de precipitatii sunt in medie de 500 – 600 ml.
Maximul de precipitatii este in luna iunie, iar cele mai putine se produc in luna februarie.
Grindina cade in 1 -3 zile pe an. Ceata se intalneste in 45 – 60 zile anual.
Teritoriul comunei se caracterizeazaprin climat continental intramontan, cu vanturi pe directia
nord si nord – vest, care aduc bogate precipitatii si cu temperature medii de 5 – 6 grade.
Diminetile sunt cetoase la nivelul vailor, defavorabile agriculturii.
Media multianuala a temperaturii lunii iulie este de 23 grade Celsius, iar a lunii ianuarie este
de – 3 grade Celsius.
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Primul inghet se produce in jurul datei de 1 noiembrie iar ultimul in jurul datei de 1 aprilie. Se
produc insa aproape in fiecare an brume timpurii sau tarzii care afecteaza culturile agricole si
pomii fructiferi, oamenii depinzand in mare masura de hazardul naturii.
Cel mai important curs de apa din zona este Raul Mures care colecteaza intreaga retea
hidrografica din toate punctele cardinal, primind pe partea de nord Valea Blandiana si Valea
Acmariu ( Stanisoara), precum si mai multe paraie si torenti:
-

Valea Broasca/ Acmariu;

-

Valea Baiesilor/ Acmariu;

-

Valea Lupului/ Acmariu;

-

Valea Fenesului/ Acmariu;

-

Valea Boca / Blandiana;

-

Valea Dogarului / Blandiana.

Care in perioadele secetoase sunt secate si care se formeaza numai in perioade cu
precipitatii.
Maximele pluviometrice se inregistreaza in lunile martie – aprilie – mai, iar minimele in
lunile februarie, iulie si august. Hazardul meteorologic a provocat in ultimii ani alternante
extreme, secete de iarna care reduc drastic sursele de apa sau cresteri bruste ale debitelor in urma
ploilor abundente si topirii zapezilor din zonele montane, care nu de putine ori provoaca
inundatii pe toata lunca Muresului.
Dupa realizarea digurilor si consolidarilor de maluri cu loc de aparare, cele mai insemnate
precipitatii si mai crescute debite au fost consemnate in luna iulie a anului 1999 – 53 litii pe
metro patrat, iar in lunile ianuarie si februarie 2000 – ninsori abundente , in iulie – august 2004 –
ploi torentiale de lunga durata, in iulie – august 2005, cand au fost depasite cotele de inundatie
iar in unele portiuni mai joase ale malurilor s-au produs inundatii afectand unele gospodarii,
fantani, retele electrice, terenuri agricole, drumuri comunale, poduri si podete.
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II.3 Infrastructura locala

Teritoriul administrative al comunei
are in component 5 sate, 2 dintre ele situate
pe DJ 107A, astfel:
-

Satul Blandiana( resedinta de
comuna):

-

Satul Acmariu
km

DC 57-4,5

Si celelalte 3 sate situate pe dealurile
din nordul comunei pe valea Blandiana
astfel:
-

Satul Racatau DC 63- 11,5km;

-

Satul Poieni

DC 63- 10,5 km;

-

Satul Ibru

DC 63 – 7,5 km;

Gospodariile populatiei sunt situate de-a lungul vailor sip e pantele dealurilor cu toate
caracteristicile asezarilor umane din satele de deal, catune, cranguri si gospodarii mai izolate.
Ca prezentare generala, teritoriul comunei Blandianaapare ca o depresiune, flancata atat in
partea de vest cat si in est de un relief de deal valurit, un complex de bazine tectonice de eroziune
care, in trecutul sau geologic a fost aproape total impadurit.
Prin Blandiana trece DN Vintu de Jos – Ceru Bacainti.Localitatea nu dispune de retea de
gaze natural si de canalizare.In present se lucreaza la reteaua de alimentare cu apa a localitatii.
Localitatea Blandiana este situate pe drumul judetean DJ 107A Alba Iulia – Blandiana –
Geoagiu;
Localitatea Poieni este satul cel mai indepartat de central comunei si se situeaza pe DC 63, LA
12,5 KM. NORD PE FIRUL Vaii Blandiana, catre izvoare.
Localitatea Racatau se gaseste pe aceasi directive la cca. 10,5 km. de central comunei.
Localitatea Ibru se situeaza in partea de nord la 7,5 km pe DC 63.
Localitatea Acmariu, se situeaza aproximativ la 4,5 km. de centru comunei in partea de vest
pe DJ 107 a si DC 67 pe firul Vaii Acmariu.
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II.4 Invatamantul

La ora actuala in comuna Blandiana exista urmatoarele unitati de invatamant:
-

Scoala cu clasele I- VIII Blandiana;

-

Scoala cu clasele I –IV Blandiana;

-

Gradinita cu program normal Blandiana;

-

Scoala cu clasele I – IV Acmariu;

Satele Poieni, Ibru si Racatau au avut in trecutul nu prea indepartat scoli cu clasele I- IV
dar care au fost desfintatedin lipsa de elevi ca urmare a depopularii acestor localitati.
Trebuie mentionat faptul ca de la un an la altul numarul elevilor scade , fapt ce va duce ,
probabil in viitorul apropiat la inchiderea unor scoli.
In prezent exista un cabinet medical in Blandiana.
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II.5 Situatia socio-demografica

Populatia la Recensamantul din 2000, era de 1195 locuitori. Preocuparea de baza era in
urma cu cativa ani agricultura si cresterea vitelor, dar in timp datorita progresului societatii, acest
lucru si-a mai pierdut actualitatea.
Comuna Blandiana are in component 5 sate si o populatie de 1124 locuitori conform
datelor statistice ale ultimului recensamant din anul 2002, actualizat in 2009. Populatia comunei
repartizata pe satele componente este urmatoarea:
1. Blandiana -

266 gospodarii – 631 locuitori( resedinta de comuna)

2. Acmariu -

199 gospodarii -

455 locuitori

3. Poieni -

7 gospodarii -

9 locuitori;

14 gospodarii -

29 locuitori;

4. Racatau –
5. Ibru Total

3 gospodarii 489 gospodarii-

0 locuitori;

1124 locuitori.

Din punct de vedere al repartitiei teritoriale se observa o concentrare a pulatiei in satul de
centru, resedinta de comuna care reprezinta 24,75 % din locuitorii intregii comune .
Miscarea naturala a populatiei de la ultimul recensamant 2002 si pana in prezent arata
cum era de asteptat , un spor natural negative ( numarul nasterilor este inferior numarului
deceselor).
In cadrul comunei se observa o scadere drastic a numarului locuitorilor din cauza
exodului populatiei tinere la orase sau in strainatate, o natalitate scazuta , precum si imbatranirea
populatiei. O parte din forta de munca tanara din cadrul comunei, circa 15% incluzand si
localitatile apartinatoare, lucreaza in alte tari ale Europei sau ale lumii.
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II.6 Economia
Zona este deosebit de prielnica activitatii apicole, aici existand paduri intinse de salcam,
ceea ce face din zona un adevarat colt de rai, in special in lunile mai si iunie, camd roiurile de
albine grabesc sa adune in faguri nectarul atat de pretios.
Baza economica a comunei Blandiana o reprezinta in principal agricultura si cresterea
animalelor. Suprafata de teren totala a comunei este de 7843 ha si se imparte astfel:

a) Teren agricol – 7843 ha din care:
Arabil – 1141ha:
Livezi - 37 ha:
Pasuni – 1438 ha :
Fanete – 1218 ha;
Teren forestier – 2451 ha.
b) Constructii si curti – 156,4 ha;
c) Drumuri – 9,5 ha;
d) Ape – 187,18 ha.
Terenurile agricole ale comunei constituie in marea lor majoritate ,proprietati private ale
cetatenilor. Dupa cum observam exista o distributie inegala intre suprafete , fanetele ,padurile si
pasunile avand ponderea cea mai mare, terenul agricol fiind pe o arie mult mai redusa ca
suprafata , de unde concluzia ca si la ora actuala agricultura de performanta este greu de
realizat.Acest aspect se datoreaza in mare masura reliefului accidentat.
Conform datelor centralizate, la nivelul comunei in present, exista un numar de :
-

Bovine – 236 capete;
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-

Ovine – 1238 capete;

-

Porcine – 632 capete;

-

Cabaline – 40 capete;

-

Familii de albine – 206;

-

Pasari – 4516 capete;

Animalele ierbivore se hranesc in pasunile comunale pe timpul sezonului cald iar iarna
sunt hranite cu fan , sfecla furajera si cereal in grajdurile particulare ale gospodariilor
individuale.Carnea si laptele sunt excedentare.Vitele se vand vii, in targuri iar laptele se consuma
de membrii familiei, o parte se comercializeaza in piata oraselor apropiate: Cugir, Sebes, Alba
Iulia.
Pe raza comunei Blandiana, conform datelor inregistrate la Primarie, functioneaza un
numar de 10 unitati economice care realizeaza activitati de comert, zootehnie, agricultura si
constructii.
Analizand cele de mai sus, reiese o activitate economica saraca ac comunei, dominant
fiind agricultura cu toate formele sale. La ora actual in comuna de stricta necessitate fiind cele de
colectare laptelui si de morarit si panificatie. Vital pentru localitate ar fi dezvoltarea industriei
lemnului, in conditiile in care comuna dispune deun fond forestier destul de bogat.
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II.7 Turismul

La Blandiana pot fi vizitate urmatoarele obiective turistice:
-

Necropola sec. x-xi:

-

Necropola Laten:

-

Asezare in Lunca Popii, epoca daco-romana:

-

Biserica din lemn Sfantul Nicolaedin satul Blandiana- 1768:

-

Expozitie etnografica deschisa in anul 2006, cu stradania autoritatilor locale, cu
deosebire a primarului Nicolae Gherman, la initiative si sprijinul Consiliului
Judetean Alba si asociatia Datini Strabune Alba, precum si a responsabilului zonal
Radu Totoian sustinut si spijinit de Ioan Popa si Avram Cristea.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Blandiana a înteles necesitatea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Blandiana, în mod participativ, în
vederea unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document
pentru atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Blandiana, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii
Blandiana, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Blandiana;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Blandiana;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Blandiana si raportarea periodica.

Componenta

Comitetului

de

Dezvoltare

Socio-

Economica: Sandru Cosmin; Moga Cornel; Steau
Nicolae; Ispas Iulian; Suciu Valeria; Blaga Mariana; Ursu
Antoanela; Matei Cornal; Matei Sorina.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
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stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Blandiana.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei
S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

57 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

2,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 43,17%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 2 % - interes foarte mare;
b) 13 % - interes mare;
c) 83,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 32,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 60,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 5,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

53,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

32,6% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

54% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

46,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

23,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

75 % dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT
Primaria comunei Blandiana, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune
strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand
exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Blandiana, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Blandiana, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va
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trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Blandiana,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta unui Gater la Preda;
- Potential de angajabilitate a populatiei locale scazut;
- Existenta unei Brutarii;
- Lipsa promovarii obiectivelor turistice, a traditiilor locale
- Ocupatia de baza este agricultura;
si a descoperirilor arheologice;
- Existenta unor descoperiri arheologice;
- Lipsa unui punct de colectare a legumelor si a laptelui;
- Existenta unei manastiri la Acmariu
- Lipsa unei asociati neguvernamentale de dezvoltare
- Obiective turistice: Piatra Tomii; Pestera Valea Fenesului;
comunitara;
Dealul Corbilot si Cetatea Tiligraului;
- Lipsa practicarii unori obiceiuri traditionale locului
- Se mai pastreaza colindele batranesti specific zonei;
precum Craii si Calusarii;
- Pregatirea precara a populatiei;
- Necesitatea dezvoltarii de activitati cultural artistice;

OPORTUNITATI
- Exploatarea evenimentelor culturale, şi tradiţionaleexistenţa unor tradiţii locale prin care comunitatea pate fi
cunoscută-existenţa zilelor comunei
- înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile
europene
- posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi,
studenţi, străini într-un mediu plăcut şi nepoluat
- prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea
permanentă a acesteia
- încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
- Înfiinţarea unor centre de consultantă agricolă si
posibilitatea IMM care există în zonă de a se extinde ,
susţinute fiind de resursele existente în zonă
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- Cresterea numarului de someri;
- Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;
- Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
necorespunzătoare administraţiei publice locale pentru
investiţii de acest gen
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta raurilor: Muresul; Valea Acmarului; Valea

-

Nu exista destule podete peste ape;

Blandianei;

-

Exista terenuri agricole in paragina datorita lipsai

-

Terenuri fertile;

fondurilor;

-

Existenta padurilor;

-

Exista servicii de colectare a deseurilor (de 2 ori pe luna)

-

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

-

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

Lipsa analize la apa;

-

-produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

-lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Drumul principal practicabil;
- Retea de alimentare cu ala neutilizata datorita costurilor
- Existenta scolilor in conditii optime: I-IV Acmariu; I-IV , Vde bransare;
VIII Blandiana;
- Stare degradata a drumurilor de acces catre Piatra Tomii;
- Existenta unei gradinite in Blandiana;
- Biserica Blandiana si Acmariu;
- Existenta a 3 camine culturale;
- Cladirea si dotarea scolilor din Acmariu deplorabile;
- Existenta unei retele cu apa;
- Lipsa unei parcari in fata primariei;
- Lipsa locurilor de joaca;
- Caminele culturale sunt in stare degradata;
- Lipsa dotari camin cultural;
- Lipsa unui teren de sport;
- Lipsa sistem de canalizare;
- Iluminatul public este functional pana la ora 22:00;
- Lipsa retelei de telefonie fiza in Acmariu;
- Necesitate construirii unui pod de legatura intre DN q si
comuna peste raul Mures;
- Necesitatea regularizarii vailor in Acmariu si Blandiana;
- Necesitatea constructiei digurilor in zonele inundabile;
- Restaurarea si descoperirea dealului Corbilor si cetatii
Tiligradului;
OPORTUNITATI
- zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică
- capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană
- PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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- degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a
celorlalte utilităţi
- fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existanta resursei umane cu studii superioare;

-

Populatie imbatranita;

-

Existenta unei echipe de fotbal;

-

Grad de calificare mediu;

-

Nu au existat incidente majore in localitate

-

Numar crescut de asistati sociali;

-

-

OPORTUNITATI

RISCURI

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe

-

regionale, naţionale şi internaţionale;
-

- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională

-

- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice

-

- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta unui cabinet medical in Blandiana;

-

Lipsa farmacie;

-

Existenta serviciilor de asistenta sociale in cadru

-

Lipsa unei case de copii;

primariei;

-

Cresterea numarului de someri pe raza localitatii;

-

Exista potentialul teren afferent construirii unei claridi cu
dubla destinatie ( Cantina pentru saraci si Azil pentru
personae varsntice;)

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Personal Calificat;

-

Dezinteres in rezolvarea problemelor;

-

Cladire proprie;

-

Lipsa unui compartiment afferent cresterii gradului de

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

integrare a persoanelor cu problem in comunitate;
-

OPORTUNITATI
-

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Blandiana.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Blandiana si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
Obiectivulseminarului:identificarearealizarilorcomuneiBlandianapana in anul 2016.
Intrebare:Cum ativreasaaratelocalitateadumneavoastrapeste5ani?
ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
SERVICII
ECONOMICE
DE TRANSPORT
SI SERVICII
SOCIALE
DEZVOLTATE
REABILITATA
DE BAZA
REALIZATE
REALIZATE
Centru de
Podete peste apa
Retea de
Case de
colectare a
alimentare cu plasament pentru
legumelor
apa
copii
functionala
Centru de
colectare a
laptelui

Drum de acces Piatra
Tomii reabilitat

Sistem de
canalizare
realizat

Centru social
pentru persoane
varstnice

Pensiuni
agroturistice

Pod peste Mures
construit

Parcari
amenajate

Infiintare
asociatie
neguvernamentala
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CONDITII
DE MEDIU
OPTIME
Vai
regularizate
in Acmariu si
Blandiana
Ziduri
construite in
zonele
inundabile

ACTIVITATI
TRADITII SI
RECREACTIONALE
POTENTIAL
LOCALE
TURISTIC
INFIINTATE
PROMOVAT
Locuri de joaca si spatii Traditii locale,
verzi amenajate
descoperiri
arheologice si
potential turistic
promovat
Teren de sport
Identificarea si
amenajat
dezvoltarea
traditiilor specifice
locului
Dealul Corbilor si
Cetatea Tiligradului
restaurate
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ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
SI SERVICII
DEZVOLTATE
REABILITATA
DE BAZA
REALIZATE
Parteneriate
Camine
public-privat
culturale
reabilitate si
dotate
Programe de
Iluminat
sprijin ale
public
antreprenoriatului
functional la
local
parametrii
optimi
Retea de
telefonie
Acmariu
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţăde aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor

Slaba colaborare dintre

Participare scazuta la

institutia publica si

activitatile de programare

comunitate

strategica
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INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

REŢEA APĂ –CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

Stare degradata a
drumurilor de acces
catre Piatra Tomii;

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Lipsă reţea canalizare şi staţie de
epurare

Strategia administraţiei de
atragere a investitorilor precara

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Retea de alimentare cu ala
neutilizata datorita costurilor de
bransare;

Facilităţi locale nestabilite

Lipsa unei parcari in
fata primariei;

MĂSURI NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori străini

Starea neingrijita a
rigolelor

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE LA
NIVEL LOCAL

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii
Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ
Locuri de munca
insuficiente

Spirit antreprenorial
scăzut

Viabilitate scăzută a
afacerilor private

Nu exista destule podete
peste ape

Resurse locale
nevalorificate

Necesitate construirii
unui pod peste Mures

Migratia tinerilor

Absenta masurilor de
reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a
satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice

Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Blandiana – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea competitivitatii
economiei locale
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Mentinerea unui mediu de viața placut
bazat pe civism, cultura, traditie,
protejarea mediului inconjurator și
petrecerea timpului liber
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V.4 Seminarul implementarii
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Modernizare

Termene
limita de
implementare
Lucrări
Din
surse
locale

Drum comunal 55 – DN7 Blandiana (comun cu Vintu de Jos)

2014

Drum Comunal 55 – DN7 Blandiana Acmariu

2015

Drum Comunal Blandiana - Racatau

2014
2014
2013
2013
2013

Înreţinere
trasee
turistice

2013
2013
2013
2012
2013
2014
2012

Amenajare traseu biciclete
Intretinere zonei de atracţie turistică
Deschidere noi trasee tematice
Reabilitarea reţelei publice de iluminat Ibru si Poieni
Amenajare peisagistică parcuri, parcări, pieţe, staţii de autobuz
Renovarea camin cultural Acmariu
Cămine
culturale
Achiziţionarea de costume populare
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Din
surse
atrase
300000

300000

200000

210000

300000

300000

40420 4042000
55000 5500000
50000

4082420
5555000
50000

10000

2013 - 2015

Realizare alimentare cu apă
Realizare canalizare si statie de epurare Blandiana - Acmariu
Curatirea şi intretinerea pajistilor
Protejarea
pajiştilor şi Curatirea şi intretinerea padurilor
pădurilor
Inpaduriri

(RON)
Total

50000

50000

50000

50000
300000

10000

300000
10000

5000

5000
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Renovare camin cultural Blandiana
Intretinerea si modernizarea muzeului etnorafic
Muzee
Realizare sala de sport
Dotări pt.
sport
Realizare teren de fotbal
Studii privind patrimoniul cultural material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea picturilor interioare
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni
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2013
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

30000
3000
10000

50000
100000

30000
3000
60000
100000

5000

45000

50000

10000
10000

80000
80000

90000
90000
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene

Costuri (RON)
Din surse
locale

Dezvoltarea Comasarea terenurilor fărâmiţate
fermelor de
subzistenţă:

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Stabilire propietăţii

2012

Realizare hărţii topo

2012

Comasare terenuri

2013

50000

Observatii
Din surse

Total

50000

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate

2013

PNDR

Sprijin pentru fermelor de subzistenţă

2012

PNDR

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

2013

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local

2012

Inventariere şi mediatizare resurse locale

2012
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Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială

2012

Identificare spatii disponibile pentru investitii

2012

Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse locale

2013

PNDR

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;

2015

PNDR

Crearea şi dezvoltarea agroturismului;

2016

PNDR

Crearea şi dezvoltarea ecoturismului

2016

PNDR

Crearea şi dezvoltarea turismului cultural

2015

Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice

2015

Page
51

5000

5000 PNDR

1000

1000 PNDR

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Blandiana, Jud. Alba

DS. 3 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele comunei

Formare profesională în domeniul agricol

Formare profesională în domeniul
serviciilor
Informare

Crearea de noi centre de informare de tip
telecentru

Termene de

Consultanţă agricolă

Perfectionarea 2012-2014
continua a
cadrelor
didactice
Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015
Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015
Depus cerere 2012-2013
de finaţare

Consultanţă pentru investiţii
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Identificare
nevoi
Realizat
consultanţă
Identificare

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase

Realizat
în 2012-2015
toate satele
Consultanţă

Costuri (RON)

4000

2000

6000

100

40000

800

40000

40100 In
parteneriat
40800 In
parteneriat

1000
500

10000
1000

11000
1500

600

60000

60600 In
parteneriat

2012
2013-2016
2012

10000 0

10000

In
parteneriat
cu alte scoli
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nevoi
Realizat
consultanţă

2013-2016

Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizarea de
parteneriate
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor

2011-2016
2011-2016
2011-2016
2012
2012
2012
2011
2012
2011-2016
2011-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

Dezvoltare
sectorului civic
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5000

10000 50000

60000

5000
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Lucrări

Reabilitarea reţelei publice de iluminat Ibru si
Poieni
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2012

Din surse locale

(RON)
Din
surse
atrase
300000

Total

300000
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi pentru realizarea activităţii

Termene

Costuri (RON)
Din surse
locale

Dezvoltarea Comasarea Stabilire propietăţii
fermelor de terenurilor
subzistenţă: fărâmiţate Realizare hărţii topo

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Din surse

Total

2012
2012

Sprijin pentru fermelor de subzistenţă

2012

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

2013

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local

2012

Inventariere şi mediatizare resurse locale

2012

Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială

2012

Identificare spatii disponibile pentru investitii

2012

Page
55

Observatii

50000

50000
PNDR
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DS. 3 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele
comunei

Termene de

Perfectionarea 2012-2014
continua a
cadrelor
didactice
Identificare
2012
nevoi

4000

2000

6000

100

40000

40100 In
parteneriat

Formare
2013-2015
Crearea de noi centre de informare de tip Depus cerere 2012-2013
telecentru
de finaţare

1000
500

10000
1000

11000
1500

600

60000

60600 In
parteneriat

Formare profesională în domeniul
agricol

Realizat
în 2012-2015
toate satele
Consultanţă

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase

Formare profesională în domeniul
serviciilor
Informare

Costuri (RON)

Consultanţă agricolă

Identificare
nevoi

2012

Consultanţă pentru investiţii

Identificare
nevoi

2012
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In
parteneriat
cu alte scoli
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Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizarea de
parteneriate
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
Dezvoltare
sectorului civic
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2011-2016
2011-2016
2011-2016
2012
2012
2012
2011
2012
2011-2016
2011-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

5000

5000

10000 50000

60000

5000

20000

15000
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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a localitatii Cut, Jud. Alba

Strategia de dezvotlare socioeconomica

2011 - 2016
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre
membrii comunitatii si alti parteneri in cadrul proiectului
„Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba
Iulia cu finantare din cadrul Programului Operational de
Dezvoltare a Capacitatii Administrative.

Primaria Cut
0258-745111
0258-745113
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Cut.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I

I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este
instrumentul fundamental prin care România va
încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de
dezvoltare socio - economică faţă de Uniunea
Europeană. PND este un concept specific politicii
europene
(Cohesion

de

coeziune

Policy)

economică

reprezintă

şi

socială

documentul

planificare strategică şi programare

de

financiară

multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
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asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă
de transformări determinate atât de schimbările globale
geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socioeconomic. Contextul general menţionat ca şi evoluţii
posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare
Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de Comisia Europeană
şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
Page
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o

Page
13

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Cut, Jud. Alba

simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului Transilvaniei cu
Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu
al râului Mureş, care traversează judeţul de la nord - est (în
zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând
2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 - lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de
vedere în categoria judeţelor de mărime mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
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Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II

II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
Comuna Cut este amplasată în zona sud-estică a judeţului Alba, pe malul drept al râului
Secaş, şi la cca. 2 km de DN1. În componenţa acestei unităţi administrative intră doar satul Cut,
în urma unui referendum local, care a dus la desprinderea satului Cut din mai vechea comună
Câlnic .
Cadrul fizic-geografic, precum şi descoperirile arheologice înregistrate în această zonă ,
confirmă faptul că pe teritoriul comunei Cut au existat, de-a lungul timpului, condiţii din cele
mai bune pentru stabilirea şi dezvoltarea comunităţilor umane din preistorie până în zilele
noastre. Teritoriul comunei Cut a fost locuit din cele mai vechi timpuri, cunoscând o dezvoltare
importanta mai ales în evul mediu.
Prima atestare documentară pentru localitatea Cut este datorată unui document de la 1291,
localitatea fiind cunoscută în evul mediu şi după numele maghiar Kutfalva, ce se traduce ca satul
fântânii, dar şi prin numele german Kokt.
Pentru evul mediu timpuriu pe teritoriul satului Cut este atestată arheologic o aşezare ce
aparţine populaţiei autohtone, fiind datată în sec. XI-XII şi făcând parte din teritoriul numitului
voievodat de Bălgrad. Aşezarea nu a fost cercetată arheologic, până la acest moment.
Din păcate, pentru perioada medievală, datele istorice referitoare la satul Cut lipsesc, ceea
ce ar putea presupune că deşi întemeierea unei aşezări în acest loc are loc destul de timpuriu – la
sf. sec. XIII, doar din evul mediu târziu satul apărând cu mai multe date, între care apare şi
familia nobiliară Bethlen, ce deţine aici un conac ridicat în secolul XVIII.
În ce priveşte istoria satului Cut pentru
perioada modernă (sec. XIX - începutul
secolului XX), aceasta se concentrează în jurul
marii familii nobiliare de origine română
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Albini, a cărei casă memorială se poate regăsi astăzi pe uliţa principală a satului – obiectiv care
ar putea deveni unul din principalele puncte de interes turistic şi cultural, pentru localitate, dacă
avem în vedere faptul că din conacul Bethlen nu se mai regăseşte decât o construcţie refăcută
într-o manieră nouă, neconformă cu aspectul iniţial al obiectivului istoric. Astfel, între 18921895, Septimiu Albini participă la mişcarea memorandistă – cea mai importantă acţiune politică
a transilvănenilor între 1849-1918.
Personalităţi ale familiei Albini, originare din Cut.
Izidor Albini (1794-1841), care a studiat la Şcoala primară franciscană din Sebeş, la şcoli
secundare în Alba Iulia şi Blaj, respectiv teologia la Cluj. A fost profesor de retorică, filozofie şi
teologie la Sebeş, Blaj, notar capitular şi consistorial, prefect al Tipografiei din Blaj – din 1820,
iar din 1832 vicar al Sălajului.
Augustin Vasile Albini, născut la 1822, a studiat la Alba Iulia şi Blaj, iar teologia la
Viena. A fost profesor la Blaj şi cancelist cesarocrăiesc în Dumbrăveni.
Vasile Albini (1827-1890), a urmat liceul şi teologia la Blaj, fiind un militant al mişcării
naţionale pentru emanciparea românilor ardeleni, participant la Adunările Naţionale de la Blaj
din aprilie, mai şi septembrie 1848, iar în timpul Revoluţiei de la 1848-1849, ca vicetribun de
Sebeş a luat parte la luptele de apărare din Munţii Apuseni şi zona Blaj. A fost notar la Cut.
Septimiu Albini (1861-1919), fiu al lui Vasile, a continuat crezul patriotic şi naţional al
acestuia. A fost unul din iniţiatorii mişcării Memorandiste din anii 1892-1895, în urma căreia a
fost nevoit să se refugieze peste munţi, în România, unde a activat până la sfârşitul vieţii la
Academia Română. A lucrat un timp şi la redacţia ziarului Tribuna din Sibiu (înainte de procesul
intentat memorandiştilor), iar în timpul vieţii a publicat cărţile: Anul 1848 în Principatele
Române (1910); Direcţii în Ardeal – constatări şi amintiri (1916).
Mircea Albini, fiul lui Septimiu Albini, a urmat medicina, devenind un distins medic
primar chirurg, care a condus şi Spitalul din Sebeş între 1923-1937.
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Participarea locuitorilor din Cut la primul Război mondial este marcată prin monumentul
dedicat eroilor căzuţi în lupte, ridicat în centrul satului iar eroilor din al-II-lea Război mondial li
s-a ridicat un monument la intrarea în cimitir prin grija preotului paroh Nistor Adrian .
Evenimentele complexe prilejuite de Marea Unire de la 1 decembrie 1918, au surprins la
Cut, mai mult tulburări legate de problemele sociale ale ţăranilor, decât acţiuni patriotice. Astfel,
la 5 noiembrie 1918, ţăranii din Cut au silit pe arendaşul Ilie Brate să le predea moşia de 800
iugăre a Seminarului din Blaj. În primele zile ale lunii decembrie 1918, ţăranii au atacat moşiile
Seminarului din Blaj, pentru reprimarea acţiunii acestora fiind trimisă o gardă de la Sebeş, care a
împuşcat un tânăr, a arestat 3 ţărani şi a bătut mai mulţi locuitori. La 24 decembrie 1918 au fost
desfiinţate gărzile naţionale din Cut şi Măgina, în urma hotărârii Consiliului Dirigent.
În ce priveşte construirea bisericii din Cut , biserica cu hramul „Buna Vestire” a fost
ridicată în perioada 1980-1990, pe locul bisericii mai vechi. Cu această ocazie, probabil s-a
distrus şi vechiul iconostas, cunoscut din consemnări mai vechi, şi care nu mai apare la biserica
nouă.
Unitatea administrativ teritorială Cut a avut în perioada de existenţă o evoluţie
caracteristică unei localităţi din zona de şes unde activitatea de bază a localnicilor o constituie
agricultura, iar după revoluţie micii investitori nu au întârziat să apară cu precădere în domeniul
agricol .În anul 2004 din comuna Cîlnic s-a desprins localitatea Cut care a fost desemnată prin
Legea 84/2004 teritoriu administrativ de sine stătător.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Cut este amplasată în zona central-estică a
judeţului Alba, pe malul drept al râului Secaş, şi la cca. 2
km de DN1. În componenţa acestei unităţi administrative
intră doar satul Cut, în urma unui referendum local, care a
dus la desprinderea din mai vechea comună Câlnic,fiind
desemnată prin Legea 84/2004 teritoriu administrativ de
sine stătător.
Coordonatele geografice ale localităţii sunt:
4612’14’’

latitudine

Nord;

2339’28’’-

4543’21’’2546’32’’

longitudine Est.

Delimitarea teritoriului administrativ al comunei se face astfel:
-

la nord se află comuna Daia Româna;

-

la vest se află municipiul Sebeş;

-

la est se află comuna Şpring;

-

la sud se află comuna Câlnic.

Între aceste limite teritoriul administrativ al comunei Cut are o suprafaţă de 2763,82 ha (
27,64 kmp ), reprezentând 0,44 % din suprafaţa judeţului Alba.

Principalele căi de comunicaţie care străbat teritoriul administrativ al comunei Cut sunt:
- drumul judeţean DJ106M - DC 47;
- calea ferată care face legătura între Sebeş şi Sibiu.
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Teritoriul administrativ al comunei Cut are o suprafaţă de 2763,82
ha (27,64 Km) reprezentând 0,44% din suprafaţa judeţului . Fragmentarea
reliefului este moderată cu altitudini modeste (Vf .Dealul Gorganului 442
m.)
În teritoriu se deosebesc formaţiuni geologice aparţinând
Podişului Secaşelor , ca parte a Podişului Transilvaniei. Morfologic
se prezintă sub forma unui

relief de podiş cu o structură de

ansamblu în care se deosebesc două etaje structurale :
-unul prelaramic alcătuind fundamentul constituit din şisturi
cristaline şi formaţiuni sedimentare până la cretacicul superior
inclusiv.
-altul postlaramic reprezentând umplutura depresiunii până în policen când se ajunge la
colmatarea depresiunii Transilvaniei, aceasta evoluând mai departe ca uscat supus acţiunii
agenţilor externi.
Dispoziţia reţelei hidrografice a dus la formarea teraselor şi luncilor cu depunerile
corespunzătoare .
Monumente ale naturii
Pe suprafaţa administrativă a comunei nu se întâlnesc forme bizare de relief.
Zonele morfologice ale comunei :
-Zona colinara ( în partea de nord a comunei) ,
-Zona de luncă (adiacentă pârâului Secaş)
-Zona depresionară (se încadrează în depresiunea Apoldului) .
Pericole naturale
Fenomenele fizico-geologice sunt determinate de morfologia terenului,de acţiunea factorilor
exogeni , asupra acestuia ,cursurile de apă , în special a celor torenţiale,clima (îngheţ ,
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dezgheţ),cât şi activitatea atropică . Eroziuni de maluri sunt depistate pe cursul pârâului Secaş şi
a văilor din zonă . Alunecarile de teren au fost constatate sub forma activă în extravilanul şi chiar
în intravilanul localităţii.{cea mai activa zona , pe dealul bisericii , a fost consolidată şi nu mai
prezintă nici un fel de risc .}.În zona de luncă , pârâul Secaş în decursul anilor a produs revărsări
ale apelor în unele perimetre cu caracter catastrofal.
Hidrografie
Apele de suprafaţă , sunt date de Valea Satului ,care se varsă în râul Secaş ,care străbate
comuna . Debitele maxime se produc primăvara , 55mc/s la Staţia Hidrometrică ,Cunţa situată în
amonte de localitate .Valea Cutului are caracter torenţial ,vara aproape seacă , iar iarna îngheaţă
total.
Geologia si conditii geotehnice
Fenomenele fizico-geologice sunt determinate atât de morfologia terenului, de acţiunea
factorilor exogeni asupra acestuia: cursurile de apa (în special a celor torenţiale), clima (îngheţ,
dezgheţ), cât şi de activitatea antropica.
-

Eroziuni de maluri (ravene)

Depistate pe cursul pârâului Secaş şi pe principalelor văi torenţiale tributare principalelor
cursuri de apă din zonă .
-

Inundaţii

Datorită localizării teritoriului administrativ Cut în general în zona de luncă a pârâului
Secaş, în decursul anilor terenurile au suferit şi suferă în continuare de pe urma revărsării apelor,
în multe perimetre, având uneori caracter catastrofal.
Unele perimetre au fost protejate cu lucrări de îndiguiri, regularizări etc., altele continuă
să fie zone expuse inundaţiilor şi necesită o atenţie deosebită în acest sens. Există în continuare
zone expuse inundaţiilor prin torente sau revărsări ale principalelor cursuri de apa .
-

Alunecări de teren
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Erodarea şi alterarea sedimentelor prin acţiunea factorilor exogeni, transportarea şi
depunerea produselor rezultate au creat depozite deluviale care, supuse factorilor atmosferici
(ploi, îngheţ - dezgheţ, activitatea torenţială) produc fenomene de alunecare
Clima
Temperatura medie anuală este de peste 9 grade C., cu uşoare modificări .Maxima de
temperatură medie anuală în luna iulie este de 21 C, iar mimim în luna ianuarie de -3,3 C.
Ca urmare a schimbărilor climaterice din ultimii ani zăpada din punct de vedere cantitativ şi a
duratei ei este un fenomen tot mai rar întâlnit pe toată perioada sezonul hibernal.
Un bun prilej de recreere o constitue pentru localnici o ieşire la pădure ( în imediata ei apropiere
se munceşte la înalţarea unui frumos schit ) , sau pe malul Secaşului. Zona Cutului este străbătută
de cute diapire ,apele subterane din zonă sunt clorurosodice , încă neutilizate dar excelente în
tratarea diferitelor boli ( reumatice).
Solurile
Tipurile de soluri care se întâlnesc în zonă sunt : cernoziomurile de toate tipurile,solurile
aluvionare, solurile brun roşcate de pădure, soluri negre de fineaţă umedă, soluri
sărăturoase,lacovişti.
Pe aceste tipuri de soluri culturile specifice sunt : grâul, porumbul,cartoful,plante furajere,
viţa -de -vie.
Vegetaţia si fauna
Vegetaţia specifică teritoriului administrativ al comunei Cut este relativ bogată , în
componenţa pădurii, întâlnim : stejarul,gorunul,fagul,paltinul de câmp,carpenul,alunul.
Pajiştile au o răspândire mai mare şi sunt reprezentate prin specii mezofile şi xeromezofile.
(colilia,murar,iarba pinului ,sânzienele ,cicoarea ,mohorul ,păpădia şi muşeţelul).

Fauna

sălbatică o reprezintă caprele roşii de pădure,iepurii,mistreţii,lupii,vulpile,şi păsările (vrabia
,ciocănitoarea ,mierla ,cucul ,bufnita ,uliul porumbar , sturzul , stăncuţa , prigoria.

Page
25

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Cut, Jud. Alba

II.3 Infrastructura locala

Căi de comunicaţii ce străbat

teritoriul

administrativ al comunei:
-Calea ferată, dubla neelectrificata care face
legătura între Sebeş şi Sibiu,
-Drumul Judeţean DJ 106 M,
-D.N..1 la 2 km.de centrul comunei .
Comuna

Cut

este

alcătuită

din

localitatea reşedinţă de comună, Cut.
La o distanţă de 46 km. spre sud se
află municipiul Sibiu, la 12 km sud –vest
municipiul Sebeş,
municipiul Alba Iulia.
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Bilanţul teritorial pe categorii de folosinţă al teritoriului administrativ
TERITORIU
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
ADMINISTRATI AGRICO NEAGRICOL
V AL UNITĂŢII L
PADU APE
DRUMUR CURTI,
DE BAZĂ
RI
I
CONST
R.
EXTRAVILAN
2445,53
45,40
39,24
35,16
-

NEPRO
D.

INTRAVILAN
TOTAL ha

39,83
2485,36

45,40

7,06
46,30

9,16
44,32

72,71
72,71

0,51
69,73

% DIN TOTAL

89,92

1,64

1,68

1,60

2,64

2,52

69,22

TOTA
L
ha
2634,5
5
129,27
2763,8
2
100,00

Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul teritorial
al intravilanului existent, corectat cu mutaţiile de suprafeţe între zonele funcţionale, micşorat sau
majorat cu suprafeţele justificate pentru scoatere sau introducere în intravilan.
ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT
ha
%
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, 107.85
79.89
din care :
locuinţe p, p+m, p+1
72.89
54.00
grădini aferente locuinţelor
34.96
25.89
INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
6.05
4.48
UNITĂŢI AGRO - ZOOTEHNICE
1.49
1.10
UNITĂŢI INDUSTRIALE, DEPOZITARE
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECŢIE 7.06
5.22
+ APE
CĂI
DE
COMUNICAŢIE
RUTIERA
ŞI 9.64
7.14
FEROVIARĂ
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE
1.14
0.85
CONSTRUCŢII
AFERENTE
LUCRARILOR
TEHNICO -EDILITARE
1.77
1.32
TOTAL INTRAVILAN
135.00
100.00

PROPUS
ha
%
100.19
77.50
66.28
33.91
6.05
1.49
3.80
7.06

51.27
26.23
4.68
1.15
2.95
5.46

9.16

7.09

1.14

0.88

0.38
129.27

0.29
100.00

După cum bine se poate observa, pe ansamblul întregii unităţi administrativ-teritoriale,
suprafaţă care se scoate din intravilan este mai mare decât cea solicitată pentru introducere în
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intravilan, astfel, conform bilanţului teritorial, ea se reduce cu 5,73 ha, de la 135,00ha cât este în
prezent, la 129,27ha.
Comuna Cut nefiind decât de curând reînfiinţată , nu deţine încă toate obiectivele de
utilitate publică, corespunzătoare şi echipate în conformitate cu prevederile P.A.T.N. – Reţeaua
de localităţi.
Proprietatea asupra terenurilor, circulaţia terenurilor şi obiective de utilitate publică,
situaţia obiectivelor de utilitate publică se prezintă astfel:
-

Sediul Poliţiei se află într-o locaţie improprie desfăşurării activităţii;

-

Căminul Cultural funcţionează într-o clădire proprie în stare mediocră;

-

Biserica ortodoxă dispune de un sediu aflat în stare bună;

-

Şcoala generala funcţionează în spaţii proprii în stare bună;

-

Grădiniţa funcţionează într-o clădire nouă ataşată şcolii .

-

Biblioteca comunală funcţionează în clădirea căminului la etaj , accesul fiind uşor dificil ,
datorită scărilor de acces şi a spaţiului restrâns pentru activităţi;

-

501 locuinţe, suprafaţa locuibilă este de 14,30 mp/locuitor ;

-

Starea fondului construit este bună şi foarte bună în proporţie de 49,30 %;
-Locuinţele în stare rea sunt în proporţie de 18,78%;
-După anul 1980 au fost construite 40 de case, 7,20 %;
-Un număr de 73 case nu sunt locuite – 14,57%;
-Suprafaţa locuibilă este de 14,90 mp/locuitor;
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Zona centrală - ZC1- care corespunde şi unităţii teritoriale de referinţă UTR1, este prin
tradiţie situată în centrul localităţii, pe axul principal de circulaţie şi dezvoltare al acesteia,
cumulând cele mai importante servicii publice, administrative, culturale şi de învăţământ, alături
de comerţ, servicii şi locuinţe. Destinaţia terenurilor, funcţiunile, echiparea şi modul de
construire trebuie să fie în concordanţă cu importanţa acestei zone. Restul echipamentelor
publice izolate sunt dispersate pe teritoriul localităţii Cut.
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Zona pentru locuinţe şi servicii - ZM1- care corespunde şi unităţii teritoriale de referinţă
UTR2, este o prelungire spre nord a zonei centrale, pe axul principal de circulaţie, având un
caracter unitar preponderent locuinţe şi funcţiuni complementare. Este o zonă reprezentativă, în
care se recomandă sprijinirea iniţiativelor particulare de relotizare a terenurilor excedentare,
impunerea unor cerinţe minime privind condiţiile de construire păstrând caracterul arhitectural al
zonei, întreţinerea locuinţelor şi anexelor, creşterea atractivităţii pentru turism prin conservarea
şi punerea în valoare a tradiţiilor, a spaţiilor plantate, arhitecturii locale specifice.
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Zona pentru gospodărie comunală - ZGC- care corespunde şi unităţii teritoriale de
referinţă UTR3, cuprinzând cimitirul – GC - amplasament la marginea de est a localităţii lângă
biserica ortodoxă precum şi zona construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitară – TE- în
vestul localităţii şi trupuri în sud-vestul şi estul teritoriului administrativ.
Zona de gospodărie comunală cuprinde cimitirul. Pentru cimitire este necesar acces auto,
un spaţiu de grupare ceremonială şi acces pietonal iar spaţiile verzi vor fi amenajate în cadru
delimitat de împrejmuire.
S-au instituit ZONE DE PROTECŢIE SANITARĂ – perdele de protecţie 50m - care
presupune interdicţie definitivă de construire.
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Zona pentru locuinţe, agricultură şi mică industrie –ZL1- ZL2- ZIA care corespunde şi
unităţii teritoriale de referinţă UTR4, sunt zonele amplasate perimetral şi care înfăşoară UTR1 şi
UTR2.
Subzona ZL1 pentru locuinţe şi funcţiuni complementare se caracterizează printr-o
densitate redusă, impunându-se ca necesar parcelarea.
Subzona ZL2 pentru locuinţe şi funcţiuni complementare se caracterizează printr-o
densitate mai mare, fiind extensii ale nucleului central constituit de ZC1 şiZM1 având în
principiu aceleaşi caracteristici cu acestea, dar determinate de circulaţia secundară.
Subzona ZIA este destinată preponderent pentru agricultură – A - , mică industrie şi
depozite –I -.
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Zona protejată – ZP - care corespunde şi unităţii teritoriale de referinţă UTR4.
A fost instituită zonă de protecţie a obiectivului cu valoare de patrimoniu – conacul Bethlen, cod
AB-II-m-B-0024- sec. XVII - DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ, în nordul localităţii, pe axul
principal, actuală casă parohială
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Echiparea tehnica a comunei
Alimentarea cu apă
În prezent localitatea Cut, nu este echipată cu un sistem centralizat de alimentare cu apă
potabilă. Majoritatea locuitorilor din localitate îşi asigură apa de băut, spălat şi pentru îngrijirea
animalelor de pe lângă casă din fântânile individuale situate în incinta gospodăriilor.
La ora actuală lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă a localităţii Cut,
care să funcţioneze în bune condiţii implică utilizarea în scopuri potabile a unor ape
necorespunzătoare calitativ, obţinute prin exploatarea pânzei de apă freatică.

Canalizarea
Localitatea Cut nu dispune în prezent de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate
menajere. Soluţia de canalizare pentru prezent o constituie haznalele de tip rural pentru
majoritatea gospodăriilor individuale . Apele pluviale de pe teritoriul localităţii se scurg
gravitaţional prin rigole sau şanţuri amplasate pe marginea drumului, care apoi se descarcă în
râul Secaş.
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Lipsa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere, dar şi a unui
sistem de colectare a apelor pluviale, determină apariţia următoarelor probleme:
 poluarea pânzei de apă freatică, care în prezent este utilizată pentru alimentarea cu apă
potabilă a gospodăriilor;
 evacuarea apelor pluviale din zonele joase se face defectuos fie datorită absenţei rigolelor şi
şanţurilor de scurgere fie datorită întreţinerii lor necorespunzătoare.

Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a localităţii Cut se realizează din Sistemul Energetic
Naţional, prin intermediul liniei electrice de medie tensiune LEA 20 kV, care străbate zona .
Consumatorii casnici, social-edilitari şi agenţii economici sunt alimentaţi cu energie
electrică prin intermediul a 4 posturi de transformare ( PTA 1, PTA 2, PTA

CAP,

PTA

VII

)

amplasate pe teritoriul localităţii.
Posturile de transformare existente sunt bine distribuite pe teritoriul localităţii, reuşind
astfel să alimenteze în condiţii corespunzătoare toţi consumatorii existenţi.
Reţeaua de joasă tensiune de 0,4 kV destinată consumatorilor este în general bună şi este
montată pe stâlpi de beton şi lemn.
Iluminatul public stradal se realizează prin intermediul corpurilor fluorescente montate pe
stâlpi.
Traseele reţelei electrice şi amplasamentele posturilor de transformare se găsesc pe planul
cu echiparea tehnico-edilitară a localităţii Cut.
Principala disfuncţionalitate legată de alimentarea cu energie electrică a localităţii Cut este dată
de lipsa iluminatului public stradal pe o distanţă de cca. 610 m între Cut – sat şi gară.
Menţionăm că în prezent gara Cut nu este racordată la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
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Telefonie şi televiziune
Localitatea Cut este racordată la Sistemul Internaţional de Telecomunicaţii prin
intermediul unei centrale telefonice digitale GOLDSTAR, amplasate în localitate, cu o capacitate
totală de 396 linii.
În prezent, în localitatea Cut mai există 250 abonaţi telefonici ,

la telefonia fixă.

Capacitatea actuală a centralei telefonice poate rezolva eventualele cereri de instalare a noi
posturi telefonice care vor apare în viitor.
Reţelele telefonice din localitate ce leagă centrala telefonică de abonaţi sunt aeriene,
montate pe stâlpii de alimentare cu energie electrică sau în unele cazuri pe stâlpii proprii din
lemn. De pe reţeaua Romtelecom avem 150 abonaţi la internet , iar telefonia mobilă asigură
semnal pentru reţelele : Orange , Vodafone , Cosmote .
Semnalul TV ce poate fi recepţionat pe raza comunei este TVR 1,TVR 2,iar reţeaua de
cablu TV asigură difuzarea a aproximativ 30 de programe . Biblioteca Comunală este parteneră
a programului Biblionet , fiind dotată pentru comunitate cu 4 calculatoare , cu acces gratuit la
internet , imprimantă , scaner , video proiector , etc.
Alimentarea cu gaze naturale
În prezent localitatea Cut nu este echipată cu reţele de distribuţie a gazelor naturale.
Soluţia utilizată în prezent pentru încălzire şi prepararea hranei o constituie combustibilul
solid (lemn de foc) şi gazul petrolier în proporţie de 60% din numărul de gospodării.
Cantitatea anuală de combustibili utilizaţi la nivelul localităţi este:
combustibil solid (masă lemnoasă)
butelii GPL

6168 to/an

309x3701 buc/înc./an

Principalele probleme care apar la aprovizionarea cu combustibil solid şi lichid la nivelul
localităţii Cut sunt:
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cantitatea insuficientă şi calitatea necorespunzătoare a combustibilului solid, care a
condus la tăieri abuzive din fondul forestier;
disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu combustibil solid ( este adus de la distanţe mari 50
– 60 km ) şi lichid (butelii de aragaz).
Gospodărie comunală
În prezent în localitatea Cut nu este amenajat un punct de colectare a gunoiului menajer,
colectarea şi transportul făcându-se de către o firmă de salubritate în baza contractelor de prestări
servicii încheiate cu locuitorii.
Depozitarea aleatoare a resturilor menajere a determinat apariţia următoarelor probleme:
- formarea de focare de infecţie ( miros şi aspect urât ), care duc la degradarea mediului
înconjurător;
- depozitarea gunoaielor de-a lungul cursurilor de apă duce, în cazul ploilor abundente, la
apariţia inundaţiilor.
Căi de comunicaţii ce străbat teritoriul administrativ al comunei :


-Calea ferată care face legătura între Sebeş şi Sibiu ,



-Drumul Judeţean DJ 106 M,



-D.N..1 la 2 km.de centrul comunei.

La o distanţă de 46 km. spre sud se află municipiul Sibiu , la 12 km sud –vest
municipiul Sebeş, iar la 25 Km.nord municipiul Alba Iulia .
Comuna Cut este situată în partea de sud-est a judeţului, iar limita ei sudică e străbătută de
calea ferată dublă neelectrificată Sibiu- Vinţu de Jos.Pe raza comunei funcţionează o haltă
C.F.R., fără personal angajat. Comuna este deservită de drumul judeţean D.J.106 M , care este în
momentul de faţă în stare bună . Celelalte drumuri locale satisfac o parte din necesităţile actuale
, însă podurile au o capacitate gabaritică redusă .
Lipsa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere, dar şi a
unui sistem de colectare a apelor pluviale, determină apariţia următoarelor probleme:
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-

poluarea pânzei de apă freatică, care în prezent este utilizată pentru
alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor;

-

evacuarea apelor pluviale din zonele joase se face defectuos fie datorită
absenţei rigolelor şi şanţurilor de scurgere fie datorită întreţinerii lor
necorespunzătoare.

Pe întreg teritoriul problemele de poluare sunt în principal cele legate de depozitarea
necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Eroziunile de maluri depistate, în general pe cursurile
superioare ale văilor torenţiale vor trebui combătute prin:
-

curăţirea albiilor torenţilor de produsele de eroziune pentru a se evita lărgirea
anuală a văilor;

-

corectarea cursului torenţilor acolo unde este posibil (reducerea meandrelor);

-

îndiguirea zonelor celor mai afectate de eroziune;

-

executarea de lucrări pentru ruperi de pantă ale torenţilor.

Inundaţii – protejarea zonelor din teritoriu afectate de revărsări ale apelor .
-

executarea de lucrări de curăţire a albiilor de sedimentele transportate şi
depuse;

-

corectarea şi regularizarea cursului râurilor şi torenţilor prin reducerea, pe cât
posibil, a meandrelor;

-

îndiguiri şi corectări ale coronamentelor digurilor.

Alunecările de teren - surse potenţiale de risc pentru construcţiile executate în aceste zone pot
fi combătute prin:
-

efectuarea de studii geotehnice şi hidrogeologice cu caracter special ;
concluziile rezultate din aceste studii vor sta la baza măsurilor de combatere
sau stabilizare (consolidare) a terenurilor afectate de aceste fenomene ;

-

executarea de construcţii în aceste zone de risc trebuiesc precedate de studii
geotehnice specifice care să stabilească condiţiile şi procesele tehnologice de
execuţie pentru fiecare caz în parte;

-

evitarea executării unor lucrări de excavaţii la baza versanţilor, lucrări ce ar
putea avea ca urmări declanşarea unor alunecări;
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-

stoparea fenomenelor de alunecare poate fi realizată , în prima fază, prin
corectarea pantei versanţilor şi taluzurilor şi plantarea acestora cu vegetaţie
arboricolă , diminuându-se în acest fel pătrunderea apelor de suprafaţă în
teren, care, în mod inevitabil, pot duce la declanşarea de alunecări;

-

stabilizarea alunecărilor de teren superficiale cu fascine;

-

stabilizarea alunecărilor active, în zonele afectate de acestea sau în care
urmează a fi construite, cu ziduri de sprijin sau prin consolidare în adâncime
cu coloane de beton armat, etc.

Gestionare deşeuri
În prezent în localitatea Cut nu este amenajat un punct de colectare a gunoiului menajer,
colectarea şi transportul făcându-se de către o firmă de salubritate în baza contractelor de prestări
servicii încheiate cu locuitorii.
Depozitara aleatoare a resturilor menajere a determinat apariţia următoarelor probleme:
-

formarea de focare de infecţie ( miros şi aspect urât ), care duc la degradarea
mediului înconjurător;

-

depozitarea gunoaielor de-a lungul cursurilor de apă duce, în cazul ploilor
abundente, la apariţia inundaţiilor.
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II.4 Invatamantul
În comuna Cut avem ca instituţii de învăţământ : Învăţământ preşcolar : 1 grădiniţă;
Şcoală cu clasele I-VIII:1; Nr. total elevi: 70; Nr. preşcolari : 35; Cadre didactice: 17;
Educatoare: 2; Laboratoare: 3; Săli de clasă: 7 şi 2 grădiniţa. Există un laborator de informatica
dotat cu 12 calculatoare.
În comună există un număr de 2 biblioteci , dintre care 1 la şcoală cu aproximativ 1000 de
volume şi o bibliotecă comunală cu 5900 de volume . În dotarea bibliotecii comunale există de
asemenea : 5 calculatoare , 1 imprimată , 1 scanner , 1 videoproiector , 15 albume de diafilme ,
acces gratuit la internet pentru public.
Terenuri sport : 2 ( 1 la şcoală şi 1 comunal) . Există o echipă de fotbal locală care
activează în campionatul judeţean II , există în faza de finalizare vestiare la baza sportivă a
comunei . Avem un cămin cultural şi o expoziţie etnografică în Conacul Betleen, actualmente
casa parohială. Expoziţia etnografică cuprinde obiecte tradiţionale de uz caznic şi gospodăresc ,
piese de port popular tradiţional , obiecte bisericeşti şi carţi vechi. Pe teritoriul comunei există o
biserică ortodoxă cu hramul Buna vestire şi un schit monahal, Sf.Siluan Athonitul în faza de
construcţie .

II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii
Patrimoniul cuprinde totalitatea bunurilor care aparţin
colectivităţii şi care sunt administrate de către organele statului ( bun
public).Patrimoniu trebuie evaluat şi printr-o abordare ,, civică,, el
reprezentând un BUN al comunităţii.
Amenajarea teritoriului la nivel european şi politica de dezvoltare
rurală impun, a se acorda o atenţie deosebită patrimoniului rural, ca bun public şi în special o
definiţie mai complexă a patrimoniului rural. Patrimoniul rural cuprinde ansamblul elementelor
materiale şi imateriale care atestă relaţiile speciale pe care o comunitate umană le-a stabilit de-a
lungul istoriei cu un teritoriu.
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Patrimoniul material cuprinde : peisajele, bunurile
imobiliare şi mobiliare, produsele care rezultă în urma adaptării la
condiţiile locale şi la tradiţiile localităţii.
Conacul Bethlen este unul din monumentele bine conservate
constituind un ansamblu de patrimoniu de interes naţional
protejat prin includerea în lista monumentelor istorice.
Patrimoniul

imaterial

cuprinde

diferite

tehnici

şi

tehnologii de construcţia caselor, producerea mobilierului,
Expozitie etnografica

obţinerea produselor agricole,dialecte locale, stiluri muzicale,
literatura orală izvorâte din tradiţiile nescrise, etc.
În localitatea Cut, la baza dezvoltării unui turism cultural
stau dovadă obiectivele cu valoare de patrimoniu cum sunt ,,Conacul
Bethlen,(Casa parohială ortodoxă) unde se găseşte o Expoziţie
Etnografică cu exponate din trecutul localităţii printre care o colecţie
din obiecte de lemn, carte veche din1859, obiecte casnice, portul

popular specific, Jurnalul de război a lui Dicu Ioan caporal în armata română - iunie 1937 şi
multe altele.
Tot în comună se poate vedea casa marii familii nobiliare
de origine română Albini, o frumoasă Biserică ortodoxă şi cele
două situri arheologice ale satului.
Se constată existenţa unor tradiţii care (prin documentarea
ştiinţifică şi prin acţiuni de revitalizare) pot crea evenimente locale care vor conduce la creşterea
atractivităţii comunei şi la întreţinerea vie a tradiţiilor. Păstrarea acestora constituie un atu
important al culturii şi identităţii locale care nu trebuie ignorat ci accentuat, cu atât mai mult cu
cât există posibilitatea valorificării turistice.
Toate acestea incluzând întreaga aşezare, realizează premisele
dezvoltării unui turism de tip rural şi agro – turism. Localitatea
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Cut ca toate localităţile din mediul rural are un patrimoniu puţin cunoscut şi nevalorificat, dar
care poate fi luat în considerare pentru a genera plus valoare în folosul comunităţii.

Starea de sănătate a populaţiei comunei este asigurată de 2 medici de familie şi 2 cadre
sanitare medii . Avem două puncte sanitare umane şi unul veterinar , precum şi unul farmaceutic.
Nu au existat în ultimii ani epidemii majore care să afecteze populaţia sau animalele.
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II.6 Situatia socio-demografica

Sex, vârstă , reşedinţă.
La recensământul din 2002, populaţia localităţii Cut avea o
structură demografică excedentar feminină (mai mult cu 54
femei), respectiv 654 femei la 600 bărbaţi. Dezechilibrul între
sexe e inegal distribuit pe grupe de vârstă: până la 54 ani există un
excedent masculin datorat supranatalităţii masculine pe de parte,
şi tendinţei mai mari de migrare a femeilor prin căsătorie (mai mult cu 24 persoane). Populaţia
îmbătrânită a comunei este feminizată (la grupele de vârstă peste 60 ani, există mai mult cu 84
femei decât bărbaţi).
Structura pe grupe de vârstă
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire al
populaţiei. După cum se observă din graficul de mai jos, populaţia cu vârsta între 0 -19 ani a
scăzut în efectiv, cea adultă 15 - 64 ani a scăzut prin migraţia spre urban, iar populaţia peste 65
ani este într-un proces lent de creştere. În această creştere recunoaştem procesul de îmbătrânire
demografică care s-a generalizat atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Cele mai importante
modificări sunt de remarcat la grupa de vârstă 20-64 ani, ceea ce semnifică procesul intens de
migrare spre urban la populaţia activă economic. De asemenea, un fapt remarcabil este reducerea
cu doar 24 persoane a grupei de vârstă tinere, semn de stabilitate demografică.
Între 1992 şi 2002 nu s-au produs schimbări semnificative în structura pe grupe de vârstă:
ponderea populaţiei tinere, 0-19 ani a rămas aceeaşi, 21%, cea adultă a scăzut ca pondere de la
58 la 55% pe seama creşterii ponderi celor în vârstă cu 3% (de la 21 la 24%).
În cifre absolute, scăderea efectivului de populaţie tânără a fost de 24 persoane, reducere
cu 8% din efectivul din 1992. Numărul redus de populaţie născută după 1990 cu un
comportament reproductiv modern, caracterizată de o mai mare determinare spre migraţie în
contextul liberei circulaţii a persoanelor, va avea o contribuţie demografică mai scăzută faţă de
generaţiile anterioare. Populaţia cu vârsta peste 64 ani a crescut în cifre absolute faţă de 1992 cu
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doar 5 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de ~2%. Stabilitatea structurii pe grupe de vârste în
cei 10 ani intercenzitari reprezintă un semn de vitalitate şi stabilitate demografică, o premisă
pozitivă pentru dezvoltarea localităţii
0-19

20-64

peste 65

1977

453

1029

264

1992

293

794

296

2002

269

684

301

2002/1992

-24

-110

5

Faţă de ponderea grupelor de vârstă din mediul rural, populaţia comunei este mai
îmbătrânită, 30% bătrâni faţă de o pondere de 26% în judeţ. Datorită ponderii mari a persoanelor
în vârstă, ponderea tinerilor este redusă.
2002

Total

Populaţia de

Populaţia de 15 Populaţia de 60

populaţie

0 - 14 ani1

- 59 ani

ani şi peste

Număr

%

Număr

%

Număr

%

Total judeţ

382747

66886

17,5

240027

62,7

75834

19,8

URBAN

220123

37402

17,0

148697

67,6

34024

15,5

RURAL

162624

29484

18,1

91330

56,2

41810

25,7

CUT

1254

207

16,5

672

53,6

375

29,9

Piramida vârstelor
Piramidele vârstelor reprezentate pentru recensămintele din 1977, 1992 şi 2002 permit
observarea principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în
ultimele 3 decenii.

1

Pentru a se putea face comparaţii cu datele judeţene, s-au folosit intervalele de vârstă folosite de Direcţia Judeţeană de Statistică
Alba, respectiv 0-14, 15-59 şi peste 60 ani
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Piramida vârstelor din 1977 este imaginea unei populaţii care scade în efective mai ales prin
creşterea ratei migraţiei, migraţie care cuprinde mai ales segmentele de populaţie tânără la vârsta
fertilităţii. Populaţiile născute după război au un efectiv redus, revigorarea demografică
intervenind odată cu măsurile pronataliste promulgate prin decretul din 1967.
Neregularităţile piramidei din 1977 rezultă din fluctuaţiile determinate de măsurile împotriva
avortului cu începere din 1966 (Decret 770/1966), măsura politică care a fost precedată de
liberalizarea avortului (Decret 463/1957) ce a determinat efective reduse de populaţie născute
între 1958-1962. Comportamentul demografic al populaţiei odată cu măsurile pronataliste din
1966 se va stabiliza în următorii ani. Politica pronatalistă se continuă cu noi măsuri în 1974 şi
1984. Există variaţii mari în efectivele de populaţie pe grupe de vârstă, fiind greu de identificat o
tendinţă demograică sigură. Contrar fenomenelor demografice de reducere a natalităţii prin
liberalizarea avortului de după 1990, la Cut se constată efective mai mari faţă de perioada
precedentă 1983-1987. Explicaţia rezidă în corelarea natalităţii cu migraţia care s-a redus
substanţial după 1990.
Piramida anului 2002 arată fenomene demografice în desfăşurare: îmbătrânirea populaţiei şi
excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani, menţinerea efectivelor de populaţie tânără care
înseamnă o anumită stabilitate a populaţiei la vârsta fertilităţii şi reducerea bazei piramidei faţă
de vârf, fapt care va pune în viitor problema înlocuirii simple a generaţiilor.
Schimbări structurale şi în volumul populaţiei pot fi observate comparând piramidele din
2002 şi 1992. În cei 10 ani intercensitari, procesele demografice de reducere a natalităţii, de
scădere a efectivului de populaţie fertilă şi de migrare internă şi externă au dus la diminuarea
populaţiei tinere. Scăderile se înregistrează la bărbaţi în special, la primele grupe de vârstă.
Tendinţele care se vor manifesta în viitor sunt de reducere continuă a efectivului populaţiei
tinere. Imaginea comparativă (graficul de mai jos) a celor două recensăminte arată modificările
în structură şi volum: scăderi de efective de populaţie de vârstă preşcolară şi şcolară, ale tinerilor
cu vârsta între 15-29 ani, creşteri ale efectivelor de adulţi (40-49 ani) datorită restructurărilor din
anii 90, aceştia având în acea perioadă 30, respectiv 40 ani, scăderea numărului de persoane între
55-65 ani şi creşterea celor peste 65 ani. În viitor aceste tendinţe de diminuare a populaţie se vor
manifesta şi se vor accentua mai ales pentru grupele tinere (0-19). Datorită efectivelor mari de
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populaţie cu vârsta între 40-49 ani, comuna se va confrunta în viitor cu un mare număr de
persoane la vârsta pensionării, dar active ca forţă de muncă în agricultură.
Comuna Cut este o aşezare de tip adunat, asemeni aşezărilor din Valea Secaşului, bine
conectată la nodurile de transport feroviare (1 km) şi auto (2 km). Faţă de centrul urban cel mai
apropiat, Sebeş se situează la 10km. Este relativ aproape de Sibiu, situat la 49 km, centru
economic important al Transilvaniei, care a atras şi atrage forţă de muncă.
La recensământul din 2002 populaţia comunei Cut număra 1254 locuitori, din care 654
femei (52,2%) şi 600 bărbaţi (47,8%). Populaţia comunei a fost caracterizată după 1990 de
fenomenul de migrare spre urban, mai ales al tinerilor spre centrul urban cel mai apropiat, aflat în
plină dezvoltare economică - Sebeş.
Faţă de recensământul din 1977, populaţia comunei a scăzut de la 1746 la 1391 în 1992,
cu 355 persoane, ceea ce reprezintă aproape 1/4 din populaţia satului în 1977 (-20%). Această
reducere s-a datorat procesului intensiv de migrare dinspre rural spre centrele urbane aflate în
plină industrializare. Al II-lea val de migrare s-a produs după 1990, scăderea între recensăminte
fiind mai redusă, cu 137 locuitori (-9,8%). Situaţia de tranziţie economică, declinul a numeroase
obiective industriale de stat, creşterea în ritm lent a sectorului privat a însemnat o cerere scăzută
pe piaţa forţei de muncă şi desigur, restructurări de personal. Consecinţa directă a fost
stabilizarea populaţiei active în sat şi întoarcerea de la oraş la sat. Acest fenomen s-a manifestat
din 1997 în România, însă în comuna Cut nu a însemnat intrări semnificative de populaţie
datorită numeroaselor investiţii în oraşul Sebeş care au absorbit forţa de muncă disponibilă.
Oraşul Sebeş reprezintă un pol important de dezvoltare şi de influenţă pentru comunele
apropiate.
Populaţia comunei Cîlnic (incluzând şi Cutul) în ansamblu s-a redus puternic în prima
parte a anilor ’90 prin plecarea masivă a etnicilor germani, numărul acestora reducându-se de la
677 în 1977, la 49 în 1992 şi doar 5 în 2002.
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Densitatea populaţiei
Densitatea populaţiei comunei Cut era în 2002 de 9.5 locuitori/kmp, valoare apropiată de
a comunei Cîlnic, valoare ce situează localitatea în grupa comunelor cu cea mai redusă densitate,
a V-a , în ierarhia densităţii ocupării teritoriului din judeţul Alba.
Starea educaţiei şi calificării
Nivelul de instruire este relevant pentru calitatea resurselor umane din comunitate şi arată
potenţialul de dezvoltare al acesteia. Capitalul uman este cea mai importantă variabilă în
procesul dezvoltării. Structura populaţia de 10 ani şi peste după nivelul de învăţământ al
instituţiei absolvit arată că majoritatea locuitorilor din comună au absolvit doar şcoala elementară
52,4%. Doar o mică parte din populaţie a absolvit o formă de învăţământ superior, respectiv 2%,
aceeaşi valoare ca media din rural în judeţ (2%).
Ponderea celor ce nu au absolvit o şcoală în total populaţie este mai ridicată decât cea din
mediul rural sau urban, 7,1% faţă de 6,9 (rural), respectiv 3,7% (urban). Aceasta se explică prin
plecarea masivă a celor care sunt bine instruiţi în centrele urbane bine dezvoltate din judeţ.
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Evolutia populaţiei :
ANUL
Populaţia
Cut

1930
localităţii 2063

1956
1922

1966
1768

1977
1746

1992
1391

2002
1254

2006
1254

Piram ida vârstelor la Cut la recensăm ântul din 2002
19171922-1918
1927-1923
1932-1928
1937-1933
1942-1938
1947-1943
1952-1948
1957-1953
1962-1958
1967-1963
1972-1968
1977-1973
1982-1978
1987-1983
1992-1988
1997-1993
2002-1998
-90

-60

-30

Femei
Bărbaţi

0
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Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al
decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei.
Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, continuu negativ din 1990, spor care
se va menţine astfel în viitor. Nu este de anticipat o creştere a efectivului de populaţie tânără care
să genereze o creştere a numărului de născuţi vii.
Pentru viitor, aşa cum arată situaţia demografică din celelalte ţări europene, şansele de revigorare
demografică prin creşterea numărului de naşteri vor fi scăzute, tendinţa fiind de reducere
continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă. Revitalizarea populaţiei se va
face prin fluxul de imigranţi tineri din urban.
Migraţia şi navetismul
Evoluţia mişcărilor migratorii ale populaţiei

300
200

St abiliri

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

-100

1991

Plecări

0

1990

persoane

100

Sporul
migrat oriu

-200
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Comuna Cut are o populaţie declarată în totalitate de naţionalitate română.
Dintr-un total de 1254 locuitori recenzaţi în 2002, 484 persoane, respectiv 38,6%, o reprezenta
populaţia activă. Aşa cum arată tabelul de mai jos, 91% din persoanele active erau ocupate, restul
de 19% fiind persoane neocupate aflate în căutarea unui loc de muncă. Populaţia inactivă număra
721 persoane, adică 57% din total era formată din elevi şi studenţi (24%), pensionari (52,7%),
persoane casnice (5,8%), persoane întreţinute (13,7%).
Aproape jumătate din populaţia comunei este ocupată în agricultură, 40,7%. O pondere mare
a populaţiei este ocupată în industria prelucrătoare, la unităţile industriale din oraşul Sebeş. O
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pondere redusă a populaţiei este ocupată în comerţ, administraţie, învăţământ şi sănătate. Pe
teritoriul comunei există magazine, mici unităţi de prelucrare a lemnului, textile,
Majoritatea populaţiei comunei este salariată, ~60%, în martie 2002 exista un singur
întreprinzător, reprezentând 0,2% din populaţia din totalul populaţiei, 69 lucrători pe cont
propriu (14,3%) şi 125 lucrători familiali în gospodăria proprie (26%).
După localizarea locului de muncă, majoritatea populaţiei lucrează în aceeaşi localitate, 260
persoane faţă de 223 care au loc de muncă în altă localitate din mediul urban sau rural apropiat.
94% din numărul total al navetiştilor lucrează în mediul urban, respectiv oraşul Sebeş. La data
recensământului doar o persoană lucra în străinătate.
Din punct de vedere a structurii demografice care împarte populaţia după grupele de vârstă
în populaţie activă (20-64) şi inactivă (0-19 ani şi peste 65 ani) raportul de dependenţă arată
schimbări negative, explicate printr-un proces lent de îmbătrânire demografică. La recensământul
din 1992, 100 persoane active “întreţineau” 74 persoane inactive iar în 2002, numărul
persoanelor susţinute economic a crescut la 83 persoane. Raportul “ascunde” pe de altă parte
tendinţa de reducere a efectivului de tineri prin scăderea ratei natalităţii, reducerea numărului de
adulţi prin migrare, astfel că prin comparaţie creşte segmentul celor inactivi economic.
Anul

Total
populaţie

1992

1383

Populaţie
inactiva (0-19)
şi peste 65 ani
589

2002

1254

570

Populaţie
Raport dependenţă economica
activa
(20-64
ani)
794
100 persoane active susţin economic
74 persoane inactive
684
100 persoane active susţin economic
83 persoane inactive

Nivelul de instruire este relevant pentru calitatea resurselor umane din comunitate şi arată
potenţialul de dezvoltare al acesteia. Capitalul uman este cea mai importantă variabilă în
procesul dezvoltării. Structura populaţia de 10 ani şi peste după nivelul de învăţământ al
instituţiei absolvite arată că majoritatea locuitorilor din comună au absolvit doar şcoala
elementară 52,4%. Doar o mică parte din populaţie a absolvit o formă de învăţământ superior,
respectiv 2%, aceeaşi valoare ca media din rural în judeţ (2%).
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Ponderea celor ce nu au absolvit o şcoală în total populaţie este mai ridicată decât cea din
mediul rural sau urban, 7,1% faţă de 6,9 (rural), respectiv 3,7% (urban). Aceasta se explică prin
plecarea masivă a celor care sunt bine instruiţi în centrele urbane bine dezvoltate din judeţ.
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Populaţia comunei Cut va fi afectată în viitor de următoarele fenomene demografice cu
efecte asupra situaţiei economico-sociale:
Reducerea numărului de tineri şi creştere numărului persoanelor în vârstă va afecta înlocuirea
simplă a generaţiilor;
Îmbătrânirea populaţiei va pune probleme pentru asigurarea corespunzătoare cu servicii sociale
şi medicale;
Stabilitatea populaţiei şi implicit dezvoltarea economică locală este condiţionată de
construirea autostrăzii care va trece foarte aproape de localitatea Cut şi de dezvoltarea în
continuarea a centrului urban Sebeş. Este posibil ca în prezenţa acestor doi factori, locuitorii să
fie determinaţi să rămână în localitate şi să facă naveta;
Scăderea efectivelor de copii preşcolari şi şcolari va conduce la reducerea personalului din
învăţământ;
Creşterea în viitor a problemelor sociale şi economice legate de populaţia cu vârsta peste
65 ani;
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Ponderea mare a persoanelor care nu au absolvit nici o şcoală şi a celor ce au absolvit
doar învăţământul primar, persoane care sunt în general ocupate în agricultură care nu reprezintă
potenţial pentru diversificarea activităţilor economice locale datorită lipsei calificării ;
Mărimea foarte mică a localităţii din punct de vedere demografic (se numără printre cele
mai mici din judeţ - a 12-a ca efectiv de populaţie) va determina în continuare creşterea gradului
de dependenţă economică faţă de centrul urban Sebeş şi şanse reduse pentru realizarea de
programe de dezvoltare.
Structura etnică
Comuna Cut are o populaţie declarată în totalitate de naţionalitate română.
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II.7 Economia
Dintr-un total de 1254 locuitori recenzaţi în 2002, 484
persoane, respectiv 38,6%, o reprezenta populaţia activă. Aşa
cum arată tabelul de mai jos, 91% din persoanele active erau
ocupate, restul de 19% fiind persoane neocupate aflate în
căutarea unui loc de muncă. Populaţia inactivă număra 721
persoane, adică 57% din total era formată din elevi şi studenţi
(24%), pensionari (52,7%), persoane casnice (5,8%), persoane
întreţinute (13,7%).
Aproape jumătate din populaţia comunei este ocupată în agricultură, 40,7%. O pondere
mare a populaţiei este ocupată în industria prelucrătoare, la unităţile industriale din oraşul Sebeş.
O pondere redusă a populaţiei este ocupată în comerţ, administraţie, învăţământ şi sănătate. Pe
teritoriul comunei există magazine, mici unităţi de prelucrare a lemnului, textile,

Profilul ocupaţional al com unei Cut
4,55%

2,07%

4,13%
0,62%
2,89%
0,41%

40,70%
Agricultura

5,99%

Ind. Prelucratoare
Construcţii

0,83%

Comerţ
Hoteluri
Transport
Poştă, telecomunicaţii
Administraţie
Înv ăţământ
Sănătate

34,30%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba
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Categoria de teren
Teren arabil lucrat
Teren arabil nelucrat
Păşuni (islazuri)
Fâneţe
Vii şi pepiniere viticole
Livezi
Păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră
Ape şi bălţi
Construcţii
Drumuri şi căi ferate
Alte suprafeţe (terenuri degradate si neproductive)

Localitate
Cut
1431
159
556
366
122
1
33
32
36
40
159

Se poate observa o preponderenta majora a terenului lucrat raportat la total din care suprafata
cea mai mare este ocupata de ogoare.

Planta
cultivată
Grâu
Porumb
Cartof
Sfeclă
Lucernă
Ogoare
Legume

Suprafaţa (ha)
124
480
18
5
50
744
10
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Efectivul de animale al comunei
Efectivul de animale al comunei este reprezentat de pasari, urmate de ovine si porcine.
Printre cele mai putine se regasesc magari si catari, caprine si cabaline.
Exploataţi
a
Exploataţii
individuale
Societăţi
agricole
Societăţi
agroindustr
iale
Asociaţii
agricole
Cooperativ
e

Iepuri

Păsări

32

Măgari
şi catâri
2

300

6780

Familii de
albine
170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bovin
e
94

Porcine Ovine

Caprine

Cabaline

890

2240

5

-

-

-

-

-

-

Gospodăriile care deţin terenuri agricole
Avem un număr de 445 gospodării , dintre care conform cu suprafaţa deţinută avem:
- până la 1 ha.:42
-între 1-2 ha.: 61
-între 2-3 ha.: 113
-între 3-5 ha.: 155
-între 5-10 ha.: 62
-peste 10 ha.: 12

Dotări cu utilaje în gospodării :
DOTĂRI AGRICOLE
TRACTOARE PÂNĂ LA 45 CP
TRACTOARE PESTE 45 CP
PLUGURI PENTRU TRACTOR
PLUGURI CU TRACŢIUNE ANIMALĂ
GRAPE CU TRACŢIUNE ANIMALĂ
SEMĂNĂTORI CU TRACŢIUNE ANIMALĂ
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BATOZE PENTRU CEREALE PĂIOASE
COSITORI CU TRACŢIUNE MECANICĂ
REMORCI PENTRU TRACTOR
AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORT MARFĂ

3
7
12
8

CARE ŞI CĂRUŢE

30

Tranzacţii Vânzări şi cumpărări (animale şi produse ) :
Produsul

VÂNZĂRI ,
NR.GOSPODĂRII

VÂNZĂRI ,
CANTITATEA

CUMPĂRĂRI ,
NR.GOSPODĂRII

CUMPĂRĂRI,
CANTITATEA

VACI
CAI
OI, MIEI
CAPRE
PORCI
LAPTE
LÂNĂ
OUĂ
MIERE
LEGUME
FRUCTE
PORUMB
GRÂU
CARTOFI
LEMN
TEREN

10
6
7
130
26
7
40
5
20
5
10
15
120
5

12
6
1780
220
25.000 litri
2500 kg.
15.000 buc.
350 kg.
15.000 kg.
1500 kg.
15.000 kg.
8.000 kg.
24.000 kg.
4 ha.

8
340
410
320
230
310
250
75
60
40
410
5

9
700
15.000litri
18.000 buc.
28o kg.
12.000kg.
10.000 kg.
18.000 kg.
7.000 kg.
7.000 kg.
2050 tone
4 ha.

TABEL : TRANZACŢII CU TERENURI , ANIMALE ŞI PRODUSE ÎN GOSPODĂRIILE
POPULAŢIEI ÎN 2010
Potential industrial
Pe raza comunei funcţionează următoarele unitati economice: Societăţi comercile:5; S.R.L.:7;
P.F.A.:20; A.F.:12; Magazine de alimentaţie publică:5.
Din totalul populaţiei , populatia activă ocupă aproximativ jumătate ,intre care cel mai
mare procent sunt peste 35 de ani. Ţinând cont că 145 persoane sunt plecate la munca în
străinătate , în comunitate rămân 453 persoane active . Dintre acestea 33 persoane sunt în
şomaj, dintre care 15 bărbaţi şi 18 femei.
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II.8 Turismul
Tipul de casă care predomină la ora actuală în localitatea Cut ,este aidoma celei săseşti din
zonă . Interiorul casei ţărăneşti tipic se poate viziona în cadrul colecţiei « ILIE MOISE » şi a
colecţiei din expoziţia deschisă în decembrie 2006 în cadrul Casei Parohiale.În localitate mai
sunt puţine familii care respectă interiorul casei tărăneşti de odinioară.
Pe raza comunei nu sunt obiective turistice naturale care să prezinte interes.
O constucţie cu o bogată carte de vizită ,datată din anul 1730 este Conacul Bethlen,
readus la viaţă de Parohia Ortodoxa Cut, actualmente Casă parohială cu expoziţie etnografică.

Biserici , mănăstiri , monumente .
Datorita unor oameni cu suflet mare în primul rând omului de afaceri Ilie Paştiu, s-au pus
bazele unui aşezământ monahal , într-o deosebită zonă ,pe raza comunei cu posibilităţi destul de
bune de acces : Schitul « SFANTUL SILUAN ATHONITUL » cu Hramul în ziua de 24
septembrie.
Biserica Ortodoxa din Cut o ctitorie a anilor 1979-1991, impresionează prin măreţia
construcţiei şi este rodul strădaniei locuitorilor din comuna Cut şi a părintelui paroh din acea
perioadă Galaţă Ioan . Hramul bisericii este « Buna vestire » sărbătorit la 25 martie.
Activităţi turistice
Turismul cultural este legat de existenţa obiectivelor medievale, clădiri monument şi alte
resurse culturale, istorice şi naturale, care fac atracţia pentru aceste meleaguri. Obiectivul
turismului cultural este acela de a vizita acele locuri şi activităţi definitorii pentru o comunitate şi
istoria sa, aici fiind incluse resursele culturale, istorice, naturale şi cele legate de viaţa şi
activitatea unor personalităţi.
Poziţia comunei Cut în apropierea municipiului Sebeş, a municipiului Alba Iulia, reşedinţă
de judeţ şi a unei importante artere rutiere naţionale şi europene DN1-E81 şi a viitoarei
autostrăzi, rolul său particular în teritoriu ca făcând parte dintr-o zonă declarată de interes
naţional şi existenţa obiectivelor cu valoare de patrimoniu printre care amintim Conacul Bethlen,
fac din această zonă un important punct de atracţie, dar din păcate insuficient valorificat. Se
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poate dezvolta aici în bune condiţii un turism cultural, iar turismul montan şi rural poate juca un
rol important datorită amplasării geografice a comunei şi localităţilor învecinate.
Ocupaţii tradiţionale
În comuna Cut activităţile economice tradiţionale sunt legate de agricultură şi creşterea
animalelor, viticultura şi apicultura. De asemenea activităţi tradiţionale sunt confecţiile metalice,
textile,prelucrarea lemnului. Meşteşuguri populare tradiţionale nu se mai practică ,deşi mai sunt
femei pricepute în ţesut ,cusut şi croitorie.
Între elementele de civilizaţie populară putem să specificăm moara ţărănească cu o vechime
de peste un secol care funcţionează şi la ora actuală pusă în funcţiune de un motor electric.
Edificii Culturale
Colecţii :- doua interioare de casă ţărănească ,în cadrul « Colecţiei Ilie Moise » şi a colecţiei
de la Casa Parohială.
Căminul

Cultural- construit în 1954, actualmente necesită lucrări de modernizare şi

întreţinere pentru care nu există suficienţi bani. Singura sursa de venit pentru cămin este
autofinantarea. Ca infrastructură căminul dispune la ora actuală de apă curentă , grupuri sociale ,
a fost înlocuită instalaţia electrică şi introdus trifazicul . Este necesară repararea şarpantei ,
recompartimentarea bucătăriei şi a circuitului alimentelor , înlocuirea geamurilor şi a uşilor ,
placarea cu gresie a coridoarelor , echiparea pentru a asigura un sistem de încălzire centralizat ,
eventual climatizarea sălii , echiparea cu boiler , hote electrice , aragaze , alte electrocasnice
pentru desfăşurarea în bune condiţii a meselor organizate , nunţilor , zugrăvitul exterior .
Căminul dispune de veselă şi mobilier , pentru a găzdui maxim 400 de persoane .
Expoziţii

permanente :

Casa

Parohială

construită

în

anul

1730

cu

Expoziţia

etnografică,inaugurată în decembrie 2006.
Biblioteca comunala a fost desfiinţată in anul1968 , iar fondul de carte a fost transferat la
comuna Câlnic. Numai în anul 2006 după reînfiinţarea comunei , s-a trecut la transferul
fondului de carte şi amenajarea spaţiului bibliotecii .Locaţia în care este amenajată biblioteca
este improprie datorită accesului riscant şi a spaţiului limitat de depozitare a cărţilor. În acest
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moment datorită măririi fondului de carte din donaţii, şi a dotării cu calculatoare este necesară
schimbarea locaţiei .
Discoteci- sunt organizate în mod sporadic , la marile sărbători de peste an şi cu ocazia
Balului strugurilor , la mijlocul lunii septembrie.
Ca evenimente culturale anuale avem :
Ziua Cutului –aproximativ la 15 August,
Butea junilor , la sărbătorile de iarnă ,
Concursul de colinde : O ce veste minunată ,
Hramul bisericii Buna vestire la 25 martie
Hramul schitului Sf. Siluan Athonitul la 25 Septembrie .
La aceste sărbători locale se apelează la portul popular tradiţional , atât de către oamenii
în vârstă cât şi de către tineri constituiţi în grup vocal şi formaţie de dansuri. Viaţa culturală a
comunei se află pe pe o curbă ascendentă. Prof. univ.dr. Ilie Moise, fiu al satului , etnolog şi
folclorist cel ce a donat bibliotecii comunale aproximativ 1000 de volume îşi lansează aici cu
regularitate noile apariţii editoriale .
Formaţii artistice :1 la Centrul Catehetic.
Vânătoare , pescuit , drumeţie
Fauna sălbatică o reprezintă cervidele (capre roşii de pădure), iepurii, mistreţii, lupii,
vulpile şi păsările (sturzul, stăncuţa, vrabia, fazanul, prigoria, ciocănitoarea, mierla, cucul,
bufniţa, uliul porumbar). Râul Secaş este la ora actuală puţin populat cu peşte . Ca itinerar de
drumeţie se recomandă traseul până la schit sau lunca Secaşului .
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CAPITOLUL III

III DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC DE
DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A LOCALITATII
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Cut a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Cut, în mod participativ, în vederea unei
dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru atragerea
finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Cut, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Cut, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Cut;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Cut;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Cut si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Batiu
Vasile; Ilea Ana; Nistor Vasile; Mutu Vasile; Vlad Liviu; Nistor Mirela;
Reche Ioan; Pastoiu Ilie; Nistor Adrian; Asinea Vasile; Campean Vasile;
Cutean Eugen.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost
instruiti de catre facilitatori în metode de abordare si consultare a
Page
62

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Cut, Jud. Alba

comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru stabilirea domeniilor de cuprindere a
strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca parte din Comitetul de Dezvoltare SocioEconomica a Localitatii Cut.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

37 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

5,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 83,17%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 2 % - interes foarte mare;
b) 11 % - interes mare;
c) 85,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 62,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 30,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 5,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
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guvernamental. De asemenea, tot 1,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.

Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

53,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

52,6% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

51% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

56,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

13,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

65 % dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Cut, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Cut, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a
impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Cut, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Cut, astfel
incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va creste si
atractivitatea turistica a comunei.
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V.1 ANALIZA SWOT – MEDIUL INTERN
Puncte tari:
Economiesi Turism
- Existenta firme de prelucrare a lemnului (SC Valahia SRL)
- Prezenta societatilor agricole care au in arenda teren agricol pe raza comunei (DN Agrar, SC
Transavia, SC Agromec)
- Schitul “Sfantul Siluan” aflat in constructive
- Conacul de la Cut cu expozitia etnografica
- Asezarea in imediata apropiere a DN1 (2 km) si a caii ferate Sebes – Sibiu (halta Cut) permit
accesul in zona
- Exista asociatii agriole de success (DN Agrar, Transavia, Agromec)
- Firme de prelucrare a lemnului (export 100%) – SC Valahia
- Exista forta de munca calificata
- Expozitie etnografica
Mediu si resurse:
- Existenta padurii
- Raul Secas
- Existent vailor
- Zona cu risc minim de indundatii
- Vatra satulu
Infrastructura:
- Existenta cladirilor necesare institutiilor comunitare: Primarie, Camin Cultural, Scoala
Generala,
- DJ care leaga comuna de DN7 in stare buna
- Biserica, scoala si gradinita dotate corespunzator
Capital:
- Exista multi specialisti pentru diferite domenii: profesori universitari, doctori in etnografie si
folclor si in chimie; profesori, preoti, militari si medici; specialisti calificati in tamplarie si
prelucrari metalice, confectii textile si pielarie, electicieni, transportatori, etc.
- Exista un muzeu al satului
- Exista firma de ridicare a gunoiului
- Asistatii sociali ajuta la intretinerea curateniei in comuna
Servicii sociale:
- Firma de ridicare a gunoiului
- Medici si asistenti calificati
- Asistatii sociali sjuta la intretinerea si curatirea comunei
- Infrastructura pentru activitati culturale si educative (camin cultural, biblioteca, scoala cu
clasele I-VIII)
Administratia publica locala
Infiintarea primariei in 200
Spatiul primariei dotat corespunzator

V.2 ANALIZA SWOT – MEDIUL INTERN
Puncte slabe
Economie si turism
- Existenta unei amenajari viticole actualmente nefolosita
- Numarul mic de societati economice in raport cu forta de munca existenta
- Lipsa unui program privind turismul
- Suprafata mare de pasune in raport cu numarul de animale existent
- Lipseste reteaua de apa si canalizare
- Lipsa unui dispensar
- Nu exista locuri de munca
- Existenta la doar 10 km a unui puternic pol industrial (Sebes)
- Nu exista obiective turistice de mare interes pe teritoriul comunei
Mediu si resurse
- Faramitarea trerenului agricol
- Malurile raului neingrijite (necesita curatare si indiguire)
- Impadurirea dealurilor necultivate
- Putine resurse natural
- Lipsa de interes a populatiei in directia agriculturii
Infrastructura
- Spatiu impropiu pentru cabinet medicale si Politie
- Drumurile comunale neasfaltate
- Lipsesc poduri
- Lipsa retelei de apa si canalizare
- Lipsa amenajari santurilor pluviale
- Lipsa spatiilor de joaca pentru copii
- Aspectul neigrijit al localitatii
- Drumuri de legatura cu alte localitati invecinate, impracticabile
Capital social
- Cresterea numarului de someri
- Migratia tinerilot
- Scaderea natalitatii si imbatranirea comunitatii
- Nu sunt cosuri de gunoi
- Gunoiul nu este colectat selectiv
Servicii sociale
- Lipsa cosurilor de gunoi
- Lipsa colectarii selective a deseurilor
- Nu sunt servicii sociale specializate
Administratia publica locala
-Lipsa comunicari
-Lider slab care nu sties a isi formeze o echipa
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V.2 ANALIZA SWOT – MEDIUL EXTERN

Oportunitati
Economie si turism
- Apropierea de orasul Sebes, zona puternic industrializata pentru atragerea unor
investitori sip e raza comunei
- Acces usor la DN7
- Potentiali investitori in domeniul viticol
- Potentiali investitori in sectorul zootehnic
- Ridicarea unui centru pentru desfasurarea activitatilor Ansamblului Folcloric din Cut
- Creearea unui parc industrial, cu infrastructura adecvata
Mediu si resurse
- Dezvoltarea unor pescarii
- Valorificarea potentialului legumicol al luncilor Secasului
- Dezvoltarea unor microferme zootehnice
Infrastructura
- Dezvoltarea unor programe cu finantare comunitara
Capital social
- Implicarea grupului de initiativa in toate problemle comunitatii
- Toate familiile din comuna sa aiba containere pentru gunoi
- Sa se ia masuri drastic impotriva celor care arunca gunoiul pe spatii publice
Servicii sociale
- Toate familiile din comuna sa aiba containere pentru gunoi
- Sa se ia masuri impotriva celor care arunca gunoiul in spatii publice
- Posibilitatea impleentarii unor proiecte ca: Centru de zi pentru persoane varstnice, Scoala
dupa scoala, infiintarea unei ludoteci.
Administratia publica locala
- Infiintarea primariei in 200
- Spatiul primariei dotat corespunzator
- Exista biblioteca dar care mai poate fi amenajata
- Asezarea localitatii in imediata apropiere a orasului Sebes si a drumurilor nationale si
europene
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RIscuri
Economie si turism
- Cresterea somajului si migrarea tinerilor
- Pierderea de resurse financiare la bugetul local
- Nu se pot desfasura activitati cultural
- Imbatranirea populatiei
- Scaderea demografica
- Lipsa unei zone stabile pentru noi investitori cu infrastructura adecvata
Mediu si resurse
- Lipsa unor investitori in domeniul legumicol
- Pierderi material si financiare la deversarile Secasului
- Alunecari de teren
- Inundatii
- Lipsa promovarii oportunitatilor locale
Infrastructura
- Grad de imbolnavire ridicat
- Dejectii de la animale pe santurile comunei
- Asistenta medicala in conditii deficitare
- Deteriorarea autovehiculelor impiedica atragerea investitorilor
- Accidente in randul copiilor
Capital Social
- Migratia fortei de munca spre oras si strainatate
- Imbatranirea populatieie existente prin plecarea tinerilor
- Violenta, furturi
- Desfiintarea scolii, a bisericii si a celorlalte institutii de pe raza comunei
Servicii sociale
- Multa mizerie prin sat si reziduri reciclabile
- Depopularea comunei
Administratia publica locala
- Lipsa comunicari
- Lider slab care nu sties a isi formeze o echipa
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR

Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Cut.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Cut si aprobarii Consiliului Local.

V.1 Seminarul viziunilor

ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
SERVICII
ECONOMICE
DE TRANSPORT
SI SERVICII
SOCIALE
DEZVOLTATE
REABILITATA
DE BAZA
REALIZATE
REALIZATE
Activitati viticole Poduri construite
Retea de apa
Centru de zi
dezvoltate
potabila
pentru persoane
varstnice
Sector zootehnic
Santuri pluviale
Retea de
Infiintare
dezvoltat
amenajate
canalizare
organizatie
neguvernamentala
Parc industrial
dezvoltat

Drumuri de acces
reabilitate

Drumuri de
acces
reabilitate

Spatii optime
pentru cabinetul
medical si postul
de politie

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME
Malurile
raului
curatate
Diguri
realizate in
zonele cu risc
de inundatie
Aspect
ingrijit al
comuniatii

ACTIVITATI
TRADITII SI
RECREACTIONALE
POTENTIAL
LOCALE
TURISTIC
INFIINTATE
PROMOVAT
Spatii verzi si locuri de Centru cultural
joaca amenajate
dezvoltat
Activitati recreationale
dezvoltate

Valorificarea si
promovarea
potentialului cultural
– turistice

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Cut, Jud. Alba

ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
SI SERVICII
DEZVOLTATE
REABILITATA
DE BAZA
REALIZATE
Pescarii
Drumuri comunale
dezvoltate
reabilitate

Centru de
colectare a
produselor
agricole
Programe de
sprijin ai
antreprinzatorilor
locali
Potential agricol
valorificat
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME
Cosuri
stradale de
colectare a
deseurilor
amplasate

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT
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V.2 Seminarul Contradictiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

CARENTE DE

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

MEDIU

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Grad scazut de acoperire cu

Neintelegerea necesitatilor

specialisti

din partea cetatenilor
Participare scazuta la
activitatile de programare
strategica
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Malurile raului
neingrijite (necesita
curatare si indiguire)
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INFRASTRUCTURA PARTENERIATE REŢEA APĂ –CANAL,
DE ACCES
NEDEZVOLTATE
INSUFICIENT
DEFICITARĂ
DEZVOLTATĂ

Starea deficitara a
drumurilor comunale
Starea neingrijita a
rigolelor

MĂSURI
NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE
DE INVESTITORI

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE
LA NIVEL
LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ

Parteneri interesaţi
în
proiecte
neidentificaţi

Reţea canalizare şi staţie
de epurare
neimplementate

Strategia administraţiei de Surse financiare
atragere a investitorilor
neidentificate
precara
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Sistem de alimentare cu
apa neimplementat

Facilităţi locale nestabilite

Spirit
antreprenorial
scăzut

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori
străini

Este necesara
constructia de poduri

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Viabilitate scăzută
a afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor
de reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a
satelor
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V. 3 Seminarul directiilor strategice

Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Cut – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea competitivitatii
economiei locale

Dezvoltarea imagistica si
promovarea localitatii

V.4 Seminarul implementarii
DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
specifice:

Termene limita
de
implementare
Lucrări

Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse

Total

atrase
Reabilitare
infrastructură
de acces:

Infiintare retea
apa- canal

Reabilitare DJ 106 M Cut - Calnic

2013 - 2016

1793505

1793505

Reabilitare strazi interioare

2012 - 2014

2000000

2000000

Reabilitare DC 234

2013 - 2015

1317000

1317000

Reabilitare DV Cut Schit
Infiintare retea de alimentare cu apa
Infiintare retea de canalizare si statie de epurare Cut

2012 - 2014

1500000

1500000

2012 - 2014
2012 - 2014

2000000
2800000

2000000
2800000
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DS 2 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:
Dezvoltare
a fermelor
de
subzistenţă
:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi
pentru realizarea
activităţii
Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe
Crearea şi
dezvoltarea plan local
IMMInventariere şi mediatizare resurse locale
urilor:
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Sustinerea dezvoltarii microitreprinderi de
procesare produse locale
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului
Crearea şi
dezvoltarea rural ;
activităţilor Sustinerea crearii şi dezvoltarii
turistice
agroturismului;
Sstinerea crearii şi dezvoltarii ecoturismului
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului
cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
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Termene

Costuri (RON)
Din surse
Din surse Total
locale
atrase

2011 - 2013
2011 - 2013

6390
ron/proie
ct/an

2011 - 2013
2012

2000

2000

2012
2012 - 2013

2000
2000

2000
2000

2012 - 2013
2012 - 2013

15000

6390
ron/pr
oiect/
an

Observatii

PNDR
PNDR

15000 PNDR

2011 - 2016

6000

6000

PNDR

2011 - 2016

4500

4500

PNDR

2011 - 2016
2011 - 2016

5000
5000

5000
5000

PNDR
PNDR

2012 - 2013

4500

4500

PNDR
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DS 3 Dezvoltarea imagistica si promovarea comunitatii
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2

3

4

5

Din
surse
atrase

Total

Realizare pagina web a comunei Cut

2012

1000

1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii Cut

2012 – 2013

1000/ an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 / an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 / an

6000 / an

Sustinerea
dezvoltarii
initiativelor
culturale
Stimularea
comunitatii la
actiuni
participative
Mediatizarea
potentialului
turistic

Dezvoltarea muzeului etnografic si a
activitatilor aferente precum si
promovarea acestira

2012 - 2016

6000 / an

6000 / an

Realizarea de seminarii de iformare si de
actiune in cadrul comunicatii

2012 - 2016

6000 / an

6000 / an

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Cut

2012

5500

5500

Mediatizarea
localitatii Cut prin
mijloace moderne
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6

Amenajarea
localitatii

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Realizarea de spatii verzi si locuri de
joaca

2013

400000

400000

Amenajarea spatiilor verzi ai localitatii

2013 - 2015

350000

350000
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2500

2500
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
specifice:

Termene limita
de
implementare
Lucrări

Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse

Total

atrase

Reabilitare

Reabilitare strazi interioare

infrastructură Reabilitare DV
de acces:
Cut - Schit

2012 - 2014

2000000

2000000

2012 - 2014

1500000

1500000

Infiintare

Infiintare retea de alimentare cu apa

2012 - 2014

2000000

2000000

retea apa-

Infiintare retea de canalizare si statie de epurare Cut

2012 - 2014

2800000

2800000

canal
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DS 2 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:
Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi
pentru realizarea
activităţii
Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă

Termene

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe
plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Sustinerea dezvoltarii microitreprinderi de
procesare produse locale
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului
rural ;
Sustinerea crearii şi dezvoltarii
agroturismului;
Sstinerea crearii şi dezvoltarii ecoturismului
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului
cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice

2011 - 2013
2012

2000

2000

2012
2012 - 2013

2000
2000

2000
2000

2012 - 2013
2012 - 2013

15000
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Costuri (RON)
Din surse
Din surse Total
locale
atrase

2011 - 2013
2011 - 2013

6390
ron/proie
ct/an

6390
ron/pr
oiect/
an

Observatii

PNDR
PNDR

15000 PNDR

2011 - 2016

6000

6000

PNDR

2011 - 2016

4500

4500

PNDR

2011 - 2016
2011 - 2016

5000
5000

5000
5000

PNDR
PNDR

2012 - 2013

4500

4500

PNDR
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DS 3 Dezvoltarea imagistica si promovarea comunitatii
Obiective specifice:

1.

2

3

4

5

Activitati de realizat

Termene de
implementare

Costuri (RON)

Realizare pagina web a comunei Cut

2012

Din
surse
locale
1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii Cut

2012 – 2013

1000/
an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 /
an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 /
an

6000 /
an

Sustinerea
dezvoltarii
initiativelor
culturale
Stimularea
comunitatii la
actiuni
participative
Mediatizarea
potentialului

Dezvoltarea muzeului etnografic si a
activitatilor aferente precum si
promovarea acestira

2012 - 2016

6000 /
an

6000 /
an

Realizarea de seminarii de iformare si de
actiune in cadrul comunicatii

2012 - 2016

6000 /
an

6000 /
an

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Cut

2012

5500

5500

Mediatizarea
localitatii Cut
prin mijloace
moderne
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Din
surse
atrase

Total

1000
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turistic

6

Amenajarea
localitatii

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Realizarea de spatii verzi si locuri de
joaca

2013

400000

400000

Amenajarea spatiilor verzi ai localitatii

2013 - 2015

350000

350000
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2500

2500

V.6 Surse de finantare identificate

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si
sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile
ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa
consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare
a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri,
infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetaredezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei
de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv
general:
cresterea
competitivitatii
sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea
mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii
vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale,
demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare
locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv
general:
cresterea
productivitatii
intreprinderilor
romanesti
pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul
Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a
Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor
urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor
infrastructurale si ale mediului de afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si
invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii
mediului si a standardelor de viata in Romania,
urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului
de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii publice
mai eficiente si mai eficace in beneficiul socioeconomic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia mediului,
dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Page
87

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Cut, Jud. Alba

Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and
innovation framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare
parte, si urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un
punctaj mare proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila
de baza crearea de parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de
catre intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul
femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala
pentru Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural
Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness
Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Dostat.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este
instrumentul fundamental prin care România va
încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de
dezvoltare socio - economică faţă de Uniunea
Europeană. PND este un concept specific politicii
europene de coeziune economică şi socială (Cohesion
Policy)
strategică şi programare

reprezintă

documentul

de

planificare

financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta şi stimula dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
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gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă,
pentru a contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa
economică şi socială a zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor
egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
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sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona
centrală a Românie, în interiorul marii curburi a Munţilor Carpaţi,
pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46
grade longitudine nordică. Din punct de vedere administrativ,
Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu,
care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în
zona de contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Straveche asezare romaneasca, satul Dostat este atestat documentar din anul 1320. Dupa
o monografie a satului Dostat aflata in pastrarea Muzeului de Istorie a municipiului Sebes, la
1348, hotarul Dostat si Boz era in proprietatea a doi frati, Valentin si Stefan. Valentin avea doi
fii, Paul si Olar, iar Stefan avea un singur fiu, Johan. Locuitorii comunei Boz au incuviintat
proces impotriva lui Valentin si Stefan, iar in anul 1370 Valentin si Stefan au cerut de la Convert
Cals Manost sa se judece procesul de mai sus si sa se faca hotar intre Dostat si Boz.
Incepand cu anul 1350 aceste localitati s-au colonizat cu sasii care au parasit satul Dostat
prin anul 1500, dar au lasat o vie amprenta atat asupra denumirii stului Dostat, care se traduce
« Poarta orasului, poarta cetatii » , cat si asupra obiceiurilor.
Din punct de vedere economic, se pote spune ca ocupatia de baza era cresterea
animalelor si cultivarea plantelor, ocupatie prelungita pana in zilele noastre, din cauza terenului
colinar si paduros, luncile fiind mai putin reprezentate in aceasta zona.
Ca mod de stratificare a populatiei, cam prin anii 1900, se precizeaza in documentele
vremii ca existau numai doua clase si anume, boierii care posedau pamant si vite mai multe si
taranii care aveau pamant putin, nu le ajungea pentru traiul zilnic si lucrau in parte pamantul
boierilor.
Locuitori ai satului Dostat au participat la cele doua razboaie mondiale, precum si la
Marea Unire din 1918.
In perioada interbelica, Dostatul a facut parte din plasa Miercurea Sibiului. Viata
economica intre cele doua razboaie mondiale isi urmeaza cursul obisnuit, ocupatia de baza fiind
tot cresterea animalelor, iar in gospodariile particulare, femeile se ocupau cu confectionarea
hainelor, mai ales din lana, importante fiind covoarele din lana de oaie care se mai fac si acum
in diverse culori si forme. Apar si meserii noi ale particularilor, care se ocupau de fierarie,
tamplarie, covacie, precum si mici comercianti.
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Populatia era mult legata de biserica si de scoala. Cea mai veche cladire din comuna este
Biserica Evanghelica din satul Boz, ce dateaza din anul 1523, astazi monument istoric.
Constructia este ridicata in stil gotic tarziu si este formata dintr-o nava si un corp pentagonal,
deasupra carora , pe toata lungimea a fost ridicat un reduit de aparare, sustinut de arcuri
sprijinite pe contraforturi si console. Ansamblul este foarte unitar, ceea ce denota ca biserica a
fost construita initial si in scopuri de aparare, constituind o varianta originala, mai rar intalnita,
intre bisericile fortificate din Transilvania. Ansamblul a fost prevazut cu o incinta ovala si un
sant de aparare.
In satul Dostat, biserica dateaza din anul 1866. Este acoperita cu tigla si zidita din
piatra si caramida, avand un singur turn de cca. 20 m., patru geamuri si doua clopote.
Se mentioneaza ca Parohia Dostat, fiind o parohie compacta, greco-catolica, in anul
1948 a revenit la buserica mama, ortodoxa, impreuna cu pastorul si cu toti credinciosii.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Teritoriul administrativ al comunei Dostat se incadreaza in
zona de lunca si terasa comuna a raului Sebes si paraul Secas,
flancat in partea nord-estica, sudica si sud-vestica de un relief
colinar cu altitudini ce nu depasesc 500 m.
Reteaua hidrografica fragmenteaza relieful teritoriului in
doua unitati distincte :
Zona colinara reprezentata prin dealul Rebesul Mare situat
in partea estica a teritoriului cu altitudini de 400-480 m ; dealul Bisericii din zona localitatii
Rahau, ce flancheaza Valea Secasului la sud, cu altitudini de 390-400m, dealul Halinga si Fetina,
cu altitudini de peste 500 m, din zona sud-vestica a teritoriului.
Zona de lunca se dezvolta in lungul principalelor cursuri de apa din zona raul Sebes si
paraul Secas cu o dezvoltare mai larga la confluenta acestora.
Zona de lunca se caracterizeaza prin formatiuni aluvionare caracteristice, cu o structura
incrucisata, reprezentate prin argile prafoase, cu tercere in baza la nisipuri fine, pana la grosiere.
Zona de terasa, bine dezvoltata pe ambele maluri ale
raului Sebes , se caracterizeaza prin formatiuni aluvionare
cu o structura incrucisata, reprezentate prin : aluviuni
grosiere dee bolovanis cu pietris si nisip in baza, cu
trecere la pietrisuri cu nisipuri pana la nisipuri grosiere
spre partea superioara.
RELIEFUL
Substratul litologic este alcatuit din roci dure ( sisturi cristaline,mezometamorfice si
epimetamorfice) acoperite de roci sedimentare, specific cristalinului. Unitatile geomorfologice
specifice teritoriului sunt lunca si colinele joase cu versanti ondulati, cu diferite grade de
inclinare si fragmentare.
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Din peisajul natural al teritoriuluil nu lipsesc terasele joase sau abrupturile naturale, care dau
specific deosebit reliefului.
CLIMA
Teritoriul comunei se inscrie in tipul de climat temperat continental, specific regiunilor
deluroase intre 200 si 800 m.
Regimul termic este strict legat de altitudine si circulatia maselor de aer, influentele sud-vestice
fiind legate de masele de aer care patrund dinspre culoarul Muresului, pe versantii nordici
temperaturile fiind mai scazute. Iarna, temperaturile multianuale oscileaza in jurul valorii de -2
grade C. Invaziile de aer maritim produc cresteri usoare de temperaturi. Primavara, temperaturile
medii lunare sunt mai ridicate cu 6-12 grade C, iar toamna, mai coborate cu 5-9 grade C.
Variabilitatea anuala a temperaturii are caracter neperiodic de 2-4 grade C. Cele mai mari abateri
ale mediilor lunare se inregistreaza iarna si primavara , datorate circulatiei atmosferice mai
intense.
Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati modeste 500-600 l/an. Primele
ninsori sunt la inceputul lunii noiembrie, ultimele semnalandu-se la sfarsitul lui martie.
Regimul eolian sufera modificari dupa orientarea culmilor si vailor. Vanturile dominante
sunt cele de vest. Viteza medie este de 6,5 m/s.
HIDROGRAFIA
Reteaua hidrografica este reprezentata prin Paraul Dostat si Paraul Boz, afluenti ai Paraului
Spring. Amonte de confluenta acestora, intreaga vale a Dostatului, larga, cu o lunca bine
dezvoltata, a fost amenajata piscicol, astfel ca, in prezent poate fi intalnita o salba de lacuri si
balti, insotite pe alocuri de zone umede, deosebit punct de atractie pentru turisti si pescari.
Apele subterane au fost interceptate sub forma de : panze freatice cu nivel liber cantonate in
formatiunile nisipoase din zona de lunca si interceptate la adancimi variabile de 0,80-1,503,00m, cu ridicare ascensionara a nivelului apei in perioadele de precipitatii bogate si inundare a
zonei de lunca pana la cotele 0,30-1,00m.
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VEGETATIA, FLORA SI FAUNA
Vegetatia este specifica zonelor de dealuri colinara si lunca. Vegetatia forestiera este modest
reprezentata prin stejar ( Quercus robur), artar tatarasc ( Acer tataricum), mai putin brad si pin.
Suprafete relativ intinse le ocupa pajistile naturale din lunci si pe versantii cu expunere estica
si nordica. Acestea sunt pajisti stepizate cu paius stepic (Festuca rupicola), rogoz (Cares
humilis), colilie (Stipa lessingiana).
In cadrul vegetatiei naturale distingem: ghiocelul (Galantus nivalis), vioreaua (Scilla
biofila), lacramioara ( Convalaria majalis), ciuperci, bureti galbeni, bureti iuti, ghebe, ciuperci
otravitoare ( palaria sarpelui, hribul dracului.
In cadrul vegetatiei ierboase mai amintim pelinul (Artemisia), macul ( Papaver orientalis),
ruscuta de primavara ( Adonis vernalis), mohorul ( Sectaris virielis), sanziene ( Gallium verum).
Fauna este reprezentata prin mamifere: iepuri, vulpi, dihori, lupi, nevastuici; pasari –
cucuveaua, bufnita, uliu,stancuta, cotofana, ciocanitoarea, vrabia, etc.
Solurile reprezentative sunt cele de lunca, aluvionare, solurile acide, brune, solurile
gleziate, regosolurile, negru de faneata, podzolurile cu fertlitate in general moderata.
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II.3 Infrastructura locala

Caile de comunicatie si transport a comunei Dostat, satisfac in prezent o buna parte a
necesitatilor actuale, dar sunt de remarcat urmatoarele aspecte :
-

Starea proasta a carosabilului la majoritatea lor si lipsa imbracamintilor rutiere moderne ;

-

Capacitatea gabaritica redusa la unele poduri ;

-

Lipsa trotuarelor si a marcajelor corespunzatoare ;

-

Lipsa unor parcaje amenajate ;

-

Neasigurarea santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale ;

-

Lipsa sau neintretinerea corespunzatoare a indicatoarelor rutiere.
Din totalul de strazi ce compun reteaua stradala doar una singura este modernizata pe o

lungime de 1540 m. Majoritatea strazilor impietruite sunt intr-o stare avansata de degradare,
unele dintre ele pot fi considerate din pamant. Strazile nemodernizate cu impietruirea degradata
si cele din pamant in perioadele ploioase sunt inaccesibile pentru mijloacele de transport auto.
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II.4 Invatamantul

Pe raza comunei exista o Scoala Generala cu clasele I-VIII in localitatea Dostat si o
Scoala primara cu clasele I-IV in localitatea Boz. De asemenea sunt si doua gradinite pentru
prescolari in localitatile Dostat si Boz. In cele doua scoli invata un numar de 180 elevi si
prescolari.
Constructia Scolii Generale Dostat a fost inceputa in timpul celui de-al doilea razboi
mondial de catre vaduvele si batranii din sat si a fost finalizata in anul 1948.
In prezent Scoala Generala Dostat are un centru de documentare si informare care
deserveste elevii si cadrele didactice.
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II.5 Ocrotirea sanatatii

Asistenta medicala este asigurata de un cabinet medical in localitatea Dostat si un punct
de lucru in localitatea Boz. Dotarea cabinetului de familie este slaba. El este totusi functional
prin grija cadrelor medicale; medic de familie Sandu Mihaela si asistent comunitar Albu
Olimpia. In comuna mai functioneaza un punct farmaceutic care deserveste populatia o zi pe
saptamana. Cel mai apropiat spital se afla la o distanta de 25 km. de comuna ceea ce ingreuneaza
rezolvarea problemelor urgente de sanatate.
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II.6 Situatia socio-demografica

Conform datelor Directiei Judetene de statistica Alba, in
anul 1930, totalul populatiei in comuna Dostat era de 1535 locuitori,
din care 1516 romani, 14 rromi, 4 germani. Sub aspect confesional,
populatia era alcatuita din 1521 greco-catolici, 10 ortodocsi si 4
luterani.
La recensamantul din anul 2002, populatia comunei era alcatuita din 1072 locuitori,
50,09% barbati si 49,91% femei. Persoane sub 15 ani alcatuiau 22,48%, pe cand persoane peste
59 de ani alcatuiau 31,53% din populatia totala. In 2002 densitatea populatiei la nivelul comunei
era de 21,4 locuitori/km2.
Structura etnica a populatiei la recensamantul din 2002
Romani – 1060 persoane – 98,88%
Maghiari – 1 persoana – 0,09%
Rromi – 5 persoane – 0 47%
Germani – 6 persoane – 0,56%
Structura confesionala a populatiei
Ortodoxa -1016 persoane – 94,78%
Penticostala – 38 persoane – 3,54%
Greco-catolica – 4 persoane – 0,37%
Crestna dupa evanghelie – 6 persoane – 0,56%
Evanghelica lutherana – 2 persoane – 0,19%
Evanghelica – 4 persoane – 0,37%
Alta religie – 2 persoane – 0,19%
Conform estimarilor, la 1 ianuarie 2009, populatia stabile a comunei Dostat era
constituita din 1012 persoane, 21,11% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populatiei in
limitele comunei este de 20,2 locuitori/km.2.
Page
27

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Dostat, Jud. Alba

II.7 Economia

Suprafata de teren pe care comuna o detine la ora
actuala, dupa modul de repartizare al terenului pe sectoare de
activitate, este de 4015 ha, din care :
-

arabil - 1921 ha.

-

fanat – 320 ha.

-

pasune – 641 ha

-

vii

-

livezi – 87 ha

-

paduri si alte terenuri forestiere – 745 ha.

-

terenuri cu ape – 56 ha

-

cai de comunicatii – 65

-

constructii si curti 110 ha

-

terenuri neproductive – 35 ha.

- 35 ha.

Putem observa ca exista o distributie inegala intre suprafete, cea mai mare parte a
terenului fiind ocupata de arabil, insa datorita reliefului, nu se poate face agricultura de
performanta in aceasta zona, din perspectiva productiei de produse cultivate.
Totusi comuna Dostat are posibilitati mari de dezvoltare economica, in localitatile
comunei existand activitati economice de mare importanta, reprezentate prin SC » BIOTERRA »
SRL DOSTAT, avand ca obiect de activitate cresterea animalelor, cultivarea plantelor si
procesarea carnii, SC » BIOEF « SRL BRASOV ( punct de lucru Dostat) avand ca obiect de
activitate fabricarea laptelui praf, SC » POMICOLA » BOZ, avand ca obiect de activitate cultura
pomilor fructiferi si SC » NOVA PROD AGRO « SRL DOSTAT ce are ca obiect de activitate
cultivarea plantelor.
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Terenurile, cadrul natural, lacurile, sistemul de comunicatii ( oficiul postal, telefonie fixa,
semnal GSM) si televiziunile prin cablu arata ca zona comunei Dostat este una din zonele care
poate oferi sanse de deezvoltare turismului si agroturismului.
II.8 Turismul

Peisajul natural al comunei Dostat este dominat de prezenta padurilor, pasunilor si luncilor.
In categoria monumentelor cu valoare peisagistica se inscriu
vulcanii noroiosi de la Boz, fenomen natural foarte interesant,
unic in judetul Alba si al doilea ca amploare din Podisul
Transilvaniei, dupa vulcanii noroiosi de la Haseg, jud. Sibiu.
Exista 12 vulcani noroiosi intinsi pe o suprafata de 0,5 ha. Ei
ocupa jumatate din aceasta suprafata, restul fiind zona tampon. Sunt situati in partea de nord-est
a localitatii Boz, in lunca vaii Dostatului, o parte din ei fiind complet acoperiti cu pipirig si
palcuri de trestie.
Vulcanii noroiosi s-au format prin depunerea la suprafata luncii a namolului provenit din
adancime, care s-a ridicat sub influenta unui curent de gaze de-a lungul unor crapaturi ale
stratelor superioare ale scoartei terestre. Acestea sunt alcatuite din nisipuri, marne si argile de
varsta pliogena. Deoarece acest curent de apa si noroi ascendent nu are actualmente o putere prea
mare si nu intotdeauna incarcat cu gaze, namolul din varf nu bolboroseste, ci stagneaza in cea
mai mare parte a anului. In multe locuri, namolul scurs pe margini a dat nastere in sezonul cald
un ei cruste subtiri si crapate, cu multe eflorescente de saruri.
Cei 12 vulcani noroiosi se prezinta sub forma de movile rotunde si tesite, cu diametrul
cuprins intre 2-3 m si inaltimi de 0,5-1,00 m. Cu toate ca nu ating proportii mari si nu sunt
deosebit de activi, ei au modificat aspectul initial al luncii, atat ca relief, cat si ca vegetatie. Se
pot incadra intr-un circuit turistic care ar include partea de sud-est a Podisului Secaselor,
urmarind vaile Dostatului si Springului.
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Reprezantand creatia umana, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice,
culturale si economice, cat si elementele materiale si spirituale traditionale ale oamenilor,
manifestate de-a lungul timpului, intr-o imbinare armonioasa cu natura.
Vestigiile trecutului atesta pe teritoriul comunei Dostat,
existenta unor stravechi asezaminte. In satul Boz se afla o biserica
fortificata de o valoare arhitectonica deosebita. Constructia,
ridicata in anul 1523, in stil gotic tarziu, este formata dintr-o nava
si un corp pentagonal, deasupra carora, pe toata lungimea a fost
ridicat un reduit de aparare sustinut de arcuri sprijinite pe
contraforturi si console. Ansamblul este unitar, ceea ce denota ca biserica a fost construita initial
si in scop de aparare, constituind o varianta originala, mai rar intalnita intre bisericile din
Transilvania.
Caminele culturale se gasesc in satele Dostat si Boz.
Biblioteca comunala functioneaza in satul Dostat, in incinta Caminului cultural si
cuprinde 6000 volume din diverse domenii ale cunoasterii, la care au acces toti locuitorii. Tot in
incinta Caminul cultural din Dostat se afla un Muzeu al satului unde locuitorii au strans obiecte
vechi pentru a pastra in timp traditia si portul.
In ceea ce priveste portul popular, mai ales ce
vechi, acesta se remarca printr-o mare valoare artistica,
influentand intreaga regiune pentru stilul si motivele sale.
Costumul femeiesc, purtat si astazi, aparut inca din
secolul al XVIII –lea pastreaza din portul popular
naframa, iia, poalele, catrintele pieptarul si cojocul.
Costumul barbatesc ste mai simplu, alcatuit din
palarie, camasa, pieptar, cioareci si serpar. In prezent nu se mai lucreaza cojocarie, doar tesutul
covoarelor mai este prezent in unele gospodarii.
In cadrul concursului « Cultura pentru cultura », a fost apreciata aceasta bogatie locala (
port popular, obiceiuri, grup vocal, dans specific local) si preocuparea pentru valorificarea ei prin
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ocuparea locului doi la faza zonala Sugag 2010, locului intai faza zonala Sugag 2011 si locului
doi faza judeteana Avram Iancu 2011.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Dostat a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Dostat, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Dostat, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Dostat, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Dostat;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Dostat;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Dostat si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Turc Florin Daniel; Pastiu Ioan;
Avram Nicolae; Hudrea Maria; Cristian Ana; Baba Dragos; Cristean Rafila; Baba Cornel; Avram
Florin; Cindea Emilia; Falamas Vasile; Avram Viorel; Duca Ovidiu.

Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
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stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Dostat.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

67,10 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

73,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 85,1%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 7,5% - interes foarte mare;
b) 74,10% - interes mare;
c) 15,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 33,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 51,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,6% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,2% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

97,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

5,8% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

32 % considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

86,7 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

17,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

32,4 % dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.

Principalele necesitati identificate ar fi :

Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura

- Reabilitare drumul comunal

- drumuri de acces

- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;

Infrastructura utilitatilor publice - Retea comunala de apa potabila;
- Retea comunala de canalizare menajera.
2. Dotari edilitare

- Reabilitarea scolii I – VIII Dostat;
- Reabilitarea scolii I – IV Boz
- Reabiliare si dotare caminelor culturale Boz si Dostat;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenada.

3.Economic

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Infiintare punct de sacrificare animale;
- Dezvoltarea de Microferme;
- Dezvoltarea pensiunilor agroturisice;

4. Domeniul Social

- Construire Dispensar;
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
- Amenajarea de terenuri de sport ;
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Dostat, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Dostat, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Dostat, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Dostat,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existanta firmelor: Biotera (cresterea vacilor de lapte si

-

Potential de angajabilitate a populatiei locale scazut;

carne); Bioef (analize de laborator); Pomicola Boz

-

Lipsa promovarii obiectivelor turistice, a traditiilor locale

(cultivare Mere);

si a descoperirilor arheologice;

-

Existenta a magazinelor comerciale in fiecare sat;

-

Existenta unei expozitii etnografice in Dostat;

-

Potential de infiintare a unui centru de colectare a
laptelui prin GAL – Tara Secaselor;

-

Potential de infiintare a unui centru de apicultura;

-

Potential de infiintare centre de colectare ciuperci si
melci;

-

Existenta Biserica Evanghelica din Boz;

-

Existenta vulcanilor noroiosi;

-

Existenta unei retele de lacuri;

-

Existenta unei pensiuni;

-

Existenta unui grup vocal si a unui grup de dansuri;

-

Existenta unor obiceiuri de iarna specific;

-

Existanta unor manifestari satesti precum Fii Satului;
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OPORTUNITATI
-

Exploatarea

RISCURI
evenimentelor

culturale,

şi

tradiţionale- - Cresterea numarului de someri;

existenţa unor tradiţii locale prin care comunitatea pate -fi - Distanta mare fata de centrele urbane;
cunoscută-existenţa zilelor comunei;
-

înfiinţarea

unor

pensiuni

-

agro-turistice

cu

fondurile

europene;
-

-

Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;

-

Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare

posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi,

necorespunzătoare

studenţi, străini într-un mediu plăcut şi nepoluat

investiţii de acest gen

administraţiei publice locale pentru

prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea
permanentă a acesteia;

-

încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE

-

Înfiinţarea

unor

centre

de

consultantă

agricolă

si

posibilitatea IMM care există în zonă de a se extinde ,
susţinute fiind de resursele existente în zonă;
MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Dealuri colinare si de lunca;

-

Vegetatie forestiera modest reprezentata prin stejar; artar

-

tataresc, brad si pin;
-

fiecare casa;
-

Suprafete relative intinse de pasuni;

Lipsa retelei de canalizare – existenta de fose septic la

Terenuri nelucrate din cauza costurilor, a mediei crescute
de varsta a populatiei si din lipsa utilajelor;
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-

Pamant fertil;

-

Panza freatica detine apa infestata cu nitrati si nitriti;

-

Existenta plantelor medicinale;

-

Aruncarea deseurilor in vai ce au fost decolmatate;

-

Existenta paraului Dostat, afluent al paraului Spring;

-

Fauna reprezentata de mamifere; mamifere; iepuri, vulpi,
dihori, lupi, nevăstuici, porcul mistreţ, căprioare; păsări:
cucuveaua, coţofana, vrabia, raţa sălbatică etc

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

Legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

Produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

Lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei
şi investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar
putea polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta retelei de energie electrica;

-

Existenta unei retele de telefonie fixa;

-

Teren disponibil pentru infiintarea unui teren de fotbal si

-

Lipsa retelelor de alimentare cu apa, canalizare si gaz;

locuri de joaca;

-

Acces deficitar cu centrele urbane;

-

Existenta scolilor I-IV Boz si I-VIII Dostat;

-

Nu exista spatii de petrecere a timpului liber;

-

Existenta de gradinite in Boz si Dostat;

-

Nu exista retea de internet;

-

Semnal de telefonie mobile deficitar;

-

Dotari precare in scoli;

-

Lipsa caldurii si a apei potabile in scoli;

-

Starea precara a Caminului Cultural Boz

-

comuna;

OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

Drumuri degradate DJ141 precum si toate strazile din

-

celorlalte utilităţi
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

-

Existanta resursei umane cu studii superioare;

-

Populatie imbatranita;

-

Nivel de calificare mediu;

-

Grad de calificare mediu;

-

Existenta specilistilor in domeniul agronomiei;

-

Grad crescut de depopularizare a satelor;

-

Personal calificat in primarie si scoli;

-

Lipsa unei organizatii neguvernamentale in domeniul

-

Nu au existat incidente majore in localitate;

OPORTUNITATI

RISCURI

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe

-

regionale, naţionale şi internaţionale;
-

- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul

muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
-

ineficienţa/lipsa

programelor

de

calificare/recalificare

profesională destinate persoanelor din comună;

unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de

-

agricol;

- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta unui dispensar uman si veterinary;

-

Pozitionarea dispensarului este greu accesibila;

-

Existenta serviciilor de asistenta sociala si servicii de

-

Asistenta medicala este asigurata in 2 zile pe saptamana

consiliere familiala la nivelul primariei;
-

in sistem privat;

Existenta unui teren disponibil pentru mutarea
disponsarului intr-un loc mai accesibil;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor;

-

Cladirea institutiei necesita reabilitari;

-

Personal Calificat;

-

Dotarea precara a institutiei;

-

Cladire proprie;

-

Personalul este deposit numeric;

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Motivatia scazuta a personalului datorita veniturilor mici;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondudilor;

-

Sustinerea autoritatii locale catre cetateni in depunerea
de proiecte(30 de proiecte pe PNDR 141 in prima
jumatate a anului 2011);

OPORTUNITATI
-

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Dostat.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Dostat si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE
TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
SI SERVICII
DE
BAZA
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

INFRASTRUCTURA
EDUCATIONALA
DEZVOLTATA

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT

Centru
apicultura

DJ 141 reabilitat

Retea
canalizare

Dispensar
uman relocat

Scoli dotate

Activitati de
constientizare
a populatiei cu
privire
la
conservarea
biodiversitatii

Amenajarea de spatii
verzi si locuri de joaca

Camin cultural
Boz reabilitat

Servicii sociale
pentru persoane
varstnice

Incalzire in scoli

Dezvoltarea de activitati
etno-culturale de animare
a comunitatii

Activitati
culturale
promovate

de

Centru de colectare
a laptelui prin GAL
– Tara Secaselor

Strazile din
reabilitate

comuna

de

Retea
de
alimentare cu
apa potabila

Centru de colectare
ciuperci

Semnal
telefonie optim

Centru de colectare
melci

Cladirea
primariei
reabilitata
si
dotata
corespunzator
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Acces la apa potabila in
scoli

Identificarea si
promovarea
potentialului
etno-cultural
specific
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ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE
TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
SI SERVICII
DE
BAZA
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

Centru de colectare
plante medicinale
Pensiuni
agroturistice
Programe
de
sustinere
a
initiativelor
antreprenoriale
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INFRASTRUCTURA
EDUCATIONALA
DEZVOLTATA

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

CARENTE DE

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

MEDIU

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

Panza freatica detine
apa infestata cu nitrati si
nitriti;

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor
Participare scazuta la
activitatile de programare
strategica
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Aruncarea deseurilor in
vai ce au fost
decolmatate;
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REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

MĂSURI
NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE
DE INVESTITORI

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE
LA NIVEL
LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ

Strategia administraţiei
de atragere a
investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit
antreprenorial
scăzut

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

Drumuri degradate
DJ141 precum si toate
strazile din comuna;

Parteneri interesaţi
în proiecte
neidentificaţi

Lipsă reţea canalizare şi
staţie de epurare

Starea neingrijita a
rigolelor

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Lipsa alimentarii cu apa Facilităţi locale
nestabilite

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori
străini

Viabilitate scăzută
a afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor
de reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a
satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Dostat – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Dezvoltarea turismului
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Cresterea competitivitatii
economiei locale
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V.4 Seminarul implementarii
DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene
limita de
implementare
Lucrări

Modernizare
DC 180 Dostat – Spring – 4km
Reabilitare
infrastructură Modernizare strazi 8 km
de acces:
interioare
Infiintare retea Infiintare retea de alimentare cu apa Dostat – 5,2 km
apa- canal
Infiintare retea de canalizare si statie de epurare – 3,97 km
Infiintare retea de alimentare apa Boz – 3,5 km
Reabilitare
infrastrucura
scolara

Amenajări
turistice

Amenajarea
centrului civic

Infiintare retea de canalizare Boz – 3,5 km
Reabilitare Scoala I – VIII Dostat

Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse

Total

atrase

2012 - 2014
2012 - 2014

473000
6385000

473000
6385000

2012 - 2014
2012 - 2014
2012 - 2014

2210200
3061600
1290000

2210200
3061600
1290000

2012 - 2014

2150000
50000

60000

2015

50000

2150000
50000

60000

Reabilitare Scoala I – IV Boz
Amenajare
Amenajare Vulcanii Noroiosi
zone
turistice

2014

60000

2013

20000

Organizarea de spaţii de joacă pentru copii

2013

400000

400000

20000

Dispensare

Construire dispensar uman medical

2015

300000

300000

Cămine
culturale

Reabilitarea si dotarea caminului cultural Boz

2014

200000

200000

Reabilitarea si doratarea caminului cultural Boz

2013

30000

30000

Achiziţionarea de costume populare

2013

25000

25000
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DS. 2 Dezvoltarea turismului
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2

2.

Din
surse
atrase

Total

Realizare pagina web a comunei Dostat

2012

1000

1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
Dostat

2012 – 2013

1000/ an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 / an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 / an

6000 / an

Mediatizarea
potentialului
turistic

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Dostat

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

2500

2500

Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
moderne
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DS 3 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă

2011 - 2013
2011 - 2013

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Infiintare centru colectare lapte in comuna Dostat –
GAL Tara secaselor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Sustinerea dezvoltarii microitreprinderi de procesare
produse locale
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului rural ;
Sustinerea crearii şi dezvoltarii agroturismului;
Sstinerea crearii şi dezvoltarii ecoturismului
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice

2011 - 2013
2012 - 2014

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii
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Termene

2012
2012
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2011 - 2016
2011 - 2016
2011 - 2016
2011 - 2016
2012 - 2013

Costuri (RON)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase
6390
ron/proiect
/an

2000
2000
2000

6390
ron/pro
iect/an

PNDR
PNDR

2000
2000
2000
15000 PNDR

15000

4500

Total

6000
4500
5000
5000
4500

6000
4500
5000
5000

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012

DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene
limita de
implementare
Lucrări

Modernizare
DC 180 Dostat – Spring – 4km
Reabilitare
infrastructură Modernizare strazi 8 km
de acces:
interioare
Infiintare retea Infiintare retea de alimentare cu apa Dostat – 5,2 km
apa- canal
Infiintare retea de canalizare si statie de epurare – 3,97 km
Infiintare retea de alimentare apa Boz – 3,5 km
Infiintare retea de canalizare Boz – 3,5 km
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Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse

Total

atrase

2012 - 2014
2012 - 2014

473000
6385000

473000
6385000

2012 - 2014
2012 - 2014
2012 - 2014

2210200
3061600
1290000

2210200
3061600
1290000

2012 - 2014

2150000

2150000
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DS. 2 Dezvoltarea turismului
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2

2.

Din
surse
atrase

Total

Realizare pagina web a comunei Dostat

2012

1000

1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
Dostat

2012 – 2013

1000/ an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 / an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 / an

6000 / an

Mediatizarea
potentialului
turistic

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Dostat

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

2500

2500

Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
moderne
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DS 3 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă

2011 - 2013
2011 - 2013

Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Infiintare centru colectare lapte in comuna Dostat –
GAL Tara secaselor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Sustinerea dezvoltarii microitreprinderi de procesare
produse locale
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului rural ;
Sustinerea crearii şi dezvoltarii agroturismului;
Sstinerea crearii şi dezvoltarii ecoturismului
Sustinerea crearii şi dezvoltarii turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice

2011 - 2013
2012 - 2014

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii
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Termene

2012
2012
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2011 - 2016
2011 - 2016
2011 - 2016
2011 - 2016
2012 - 2013

Costuri (RON)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase
6390
ron/proiect
/an

2000
2000
2000

6390
ron/pro
iect/an

PNDR
PNDR

2000
2000
2000
15000 PNDR

15000

4500

Total

6000
4500
5000
5000
4500

6000
4500
5000
5000

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Introducere

Prezentul document reprezinta strategia de dezvoltare locala a localitatii Hoparta.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista
multe teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa
cheia dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor
pe care cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare,
daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna
ca generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.

Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul
fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai
rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de Uniunea
Europeană. PND este un concept specific politicii europene de
coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) reprezintă
documentul de planificare strategică şi programare

financiară multianuală, elaborat într-un

larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio - economică a României în
conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de
transformări determinate atât de schimbările globale geopolitice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21
sunt prezente în două documente importante: „Agenda 2000” şi
„Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate
şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în
zona de contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud
- vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
Cu excepţia localităţii Vama Seacă,a cărei existenţă
de sine stătătoare este de dată relativ recentă,satele
comunei Hopîrta sunt atestate documentar începând cu
veacul al XIII-lea.Primul amintit în actele medievale este
satul

Turdaş,acelaşi

document

menţionând

pădurea

Silivaş.Localităţile Şpălnaca şi Hopăîrta sunt atestate
documentar în prima jumătate a secolului XIV –lea.
Dintr satele comunei Hopîrta,primul atestat documentar este Turdaş.Actul care îl
menţionează a fost datat de specialiştii Academiei Române cu aproximaţie între anii 12021203.Documentul emis de regele Ungariei,Emeric,confirmă un act mai vechi,dat de Bela al IIIlea în 1177.La rugămintea prepositului Richard,regele Ungariei întăreşte printr-o scrisoare
posesiunile pe care biserica Sfântul Martin din Arad le are pe teritorilu Transilvaniei.Documentul
precizează hotarul posesiunii ecleziastice de pe teritoriul Asinipului,prilej cu care sunt amintite
localităţile cu care se învecinează.În acest context este menţionat pentru prima dată satul Turdaş
şi pădurea Silivaş.
Documentul datat în 1202-1203 nu meţioneazî satul Silivaş,ci pădurea aflată în probabil
în apropierea lui.În favoarea existenţei satului Silivaş la acea dată pledează urmele de
locuire,dartate de arheologi în secolele XI-XII.
Cea dintâi atestare documentară a satului medieval Şpălnaca datează de la 1329.Câţiva
ani mai târziu,în 1332,în socotelile lui Iacob de Berengariu şi Raimund de Bonofato ,colectorii
dijmelor pe şase ani din Regatul Ungariei este amintit în repetate rânduri preotul Gheorghe din
Şpălnaca,care a plătit dările bisericeşti de mai multe ori.
Satul Hopîrta este menţionat pentru prima dată în 1332 într-un registru de socoteli ale
trimişilor papali Iacob de Berengariu şi Raimund de Bonofato,colctori ai dijmelor din Regatul
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Ungariei,din care se păstrează doar copia însemnărilor originale,accentuat deteriorate din cauza
umezelii.
Vama Seacă.Primele case,construite de o parte şi de alta a şoselei care leagă Ocna Mureş
de Fărău au apărut la începutul secolului XX.Vama Secă este atestată în 1913,fiind cătun al
satului Şpălnaca.Această nouă zonă de locuire şi.-a menţinut în perioada interbelică statutul de
cătun,legătura cu satul Şpălnaca,de care depindea,fiind asigurată prin intermediul drumului care
se desprinde din şoseaua Ocna Mureş-Fărău şi se îndreaptă către Hopîrta.Treptat numărul caselor
a crescut,sporul demografic impunând funcţionarea unei şscoli începând cu perioada
interbelică.În 1956,ca o consecinţă a reorganizării administrative,Vama Seacă primeşte statut de
sat de sine stătător.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Parte integrantă a judeţului Alba, comuna Hopîrta
este dispusă aproximativ nord-estic în cadrul teritoriului
judeţean. Se înscrie în categoria comunelor de mărime
medie. Teritoriul său administrativ se învecinează la vest şi
nord-vest cu oraşul Ocna Mureş, la nord-est cu cel al
comunei Noşlac, la est cu teritoriile comunelor Fărău şi
Şona, şi în sud şi sud-est cu cel al comunei Lopadea Nouă.
Sistemul comunal habitual este constituit din 5 sate :
Hopîrta – sat reşedinţă, Silivaş situat la 2 km., Turdaş la 4 km., Şpălnaca la 4 km. şi Vama Seacă
la 6 km. Toate satele comunei Hopîrta sunt mici sub 500 locuitori şi au funcţie economică
exclusiv agrară. Legăturile cu sistemul de localităţi al judeţului sunt asigurate prin drumul
judeţean modernizat 107 E ( Aiud – Ciumbrud – Băgău – Hopîrta – Şpălnaca ) şi DJ 107 D (
Unirea – Ocna Mureş – Vama Seacă – Fărău – Şilea) prin care comuna este racordată la drumul
naţional. Astfel satul Hopîrta este situat la cca. 50 km. faţă de reşedinţa judeţului, municipiului
Alba –Iulia, iar faţă de cel mai apropiat oraş respectiv Ocna Mureş, la 17 km. Aiudul, centrul de
importanţă zonală cu rol de echilibru în economia judeţului, este situat la 16 km. ambele
localităţi urbane asigură comunei Hopîrta legătura cu sistemul feroviar naţional. Din punct de
vedere geografic, teritoriul comunei Hopîrta este situat în regiunea centrală a Depresiunii
Transilvaniei, în cadrul dealurilor Târnavei Mici. Aceste dealuri reprezintă partea nordică a
Podişului Târnavelor, cuprinsă între văile largi ale Mureşului la nord şi la vest şi ale Târnavei
Mari la sud, în timp ce la est se înregistrează anumite dificultăţi cu privire la evidenţierea limitei
faţă de sectorul subcarpatic corespunzător.
Teritoriul administrativ al comunei Hopîrta se încadrează în peisajul dealurilor Târnavei
Mici. Acestea , prin poziţie aspecte morfologice şi particularităţii de peisaj, constituie o unitate
de tranziţie între Câmpia Transilvaniei şi podişurile Secaşelor şi Hârtibaciului, având ţesături
asemănătoare cu acestea şi o serie de caractere proprii, care îi oferă individualitate geografică.
Văile largi, asemenea unor depresiuni asimetrice, se impun ca arii de relativă discontinuitate
fizico-geografică, dar şi cu spaţii favorabile dezvoltării aşezărilor omeneşti, agriculturii,
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industriei şi căilor de comunicaţie, fiind adevărate zone polarizatoare pentru dealurile
înconjurătoare.
Teritoriul administrativ al comunei Hopîrta are o configuraţie dată de integrarea în cadrul
Dealurilor Târnavelor Mici (Dealurilor Ocna Mureş) respectiv în cadrul Depresiunii Lopadea
Nouă şi Depresiunii Fărău. Această regiune se suprapune în mare parte cultelor strânse sub
formă de anticlinale din vestul Depresiunii Transilvaniei. Principala caracteristică morfologică o
constituie gradul înaintat de modelare a teritoriului. Sunt întâlnite văi asimetric dezvoltate,
adevărate depresiuni subsecvente, separate de interfluvii, pe care se păstrează destul de bine
nivelul de eroziune.
Teritoriul comunei Hopîrta are o configuraţie complexă impusă de prezenţa şi forma
văilor ( Valea Seacă, Râtu Turdaş, Şumudul, Şpălnaca, Silivaş ). Satele Hopîrta, Turdaş,
Spălnaca şi Silivaş sunt amplasate în zona bazinelor de obârşie, în partea centrală a acestora şi
de-a lungul micilor părăiaşe care alimentează valea principală. Satul Vama Seacă este amplasat
pe axa râului valea Seacă, în partea inferioară a depresiunii Fărău. Astfel teritoriul comunei
Hopîrta este subordonat unor axe transversale orientate vest-est sau sud, vest-nord est şi o axă
longitudinală orientată nord-sud, controlată de Valea Seacă. Reşedinţa localităţii satul Hopîrta
este ca o veritabilă “caracatiţă,, îşi aruncă “tentaculele,, spre toate celelalte sate, rezultând o
configuraţie radială. Altitudinal teritoriul comunei prezintă o diferenţă de nivel de 267 m. între
punctul cel mai înalt (Dl. Hopîrta - 537 m.) şi zona cea mai joasă ( lunca râului Valea Seacă –
270 m.)
Satul Hopîrta este împrejmuit de culturi deluroase, care generează o microdepresiune cu
deschidere spre vest. Vatra satului are o formă alungită , ramificat pe glacisul de acumulare din
cadrul versantului stâng dar şi pe văi. Principalele formaţiuni deluroase care înconjoară satul
Hopîrta sunt: la sud Dl. Hopîrta (537 m) cu terenurile grofului (La Grofu) şi pământul gol, fără
pădure , de sub pădure numit (Tăurele), în partea de est Dl. Huma; în nord la Rîndic Coasta lui
Moise, Coasta Hucilor, La Răzoare şi sub Tufe. Vatra Satului se află la altitudini cuprinse între
314 m. şi 375 m.
Satul Turdaş este amplasat în cadrul unui bazinet cu aspect de golf, care se deschide spre
nord, bazinet format din pârâul Turdaşului. Vatra satului este străjuită la sud de Dl. Turdaşului
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(457 m.) la este de Dl. Comorâţa (481 m.) Dl. Supracoastei (442 m.) şi Dl. Algios ( la Vulcu cu
altitudini de până la 400 m.). în sectorul nord-estic şi nordic este Dl. Huma ( de peste 430 m.) cu
versantul spre nord un imens platou denumit de localnici “Şăs,, Sectorul de versant cu orientare
sudică a fost plantat cu viţă de vie, luând denumirea de Coasta Viilor, Via Bălului.
Satul Şpălnaca este amplasat în bazinul Văii Satului (Valea Şpălnăcii) şi parţial (Hodăile
Satului) se dezvoltă în valea paralelă, valea Şumudului sunt împrăştiate de la 310 m. la 380 m.
altitudine. Latura vestică este flacantă de Dl. Silivaşului, Dl. Gâlcerea cu Vf. Ţâclului (517,2 m.)
iar la sud Dl. Huma, Vf. Ţâclului este socotit “barometrul ploilor şi al secetelor când e ceaţă pe el
e rost de ploaie,,.
Satul Silivaş este satul care ocupă poziţia nord-vestică, fiind amplasat paralel cu satul
Şpălnaca de-a lungul cursului superior a văii Silivaşului. Înconjurată de dealuri , vatra satului
Silivaş pare arena unui amfiteatru. Altitudinea satului este între 310-420 m. la sud localitatea este
străjuită de Dl. Silivaşului (Vf. Gurguiata-478,9 m) la este Dl.Gîlcerea ( Vf. Ţâclului 517,2 m.)
iar la vest de Coasta Zăpozii (522 m.) Vatra satului este formată din 2 trupuri delimitate de cursul
părăului şi continuitate de-a lungul acestei ape.
Satul Vama Seacă este amplasat de-a lungul râului Valea Seacă, pe baza versantului (Dl. Cetate)
la contactul acestuia cu lunca, pe un glacis format atât prin retragerea versantului, cât şi prin
acumularea materialelor spălate. Este partea inferioară a depresiunii Fărău. Specific pentru
aceasta este asimetria, versantul drept (zona de cuestă) fiind foarte abrupt (Coasta Rea, Coasta
Scoarţă), iar cel stâng este lin, folosit ca fâneaţă, culturi agricole (Usudom, Podişor) iar în zonele
mai înalte ca păşune (Gruieţe). Staul se desfăşoară pe cca. 5 km, de-a lungul drumului care
străbate depresiunea.
Peisajul comunei Hopîrta aste dat de depozitele sedimentare cutate sub formă de
anticlinate , stratul dur lipseşte , iar alternanţa de strate cu comportări diferite la eroziune (morre,
argile, nisipuri slab cimentate) a determinat dezvoltarea reliefului structural. În funcţie de modul
de utilizare al ţesăturilor la nivel comunal se pot cumula următoarele suprafeţe, relaţionale în
bilanţul teritorial.
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Cea mai mare parte a teritoriului comunal , peste 50% este ocupat de terenurile arabile.
Pădurile ocupă o suprafaţă de 441 ha fiind mult diminuate.
Teritoriul administrativ al comunei Hopîrta este situat în apropierea paralelei de 46º 30ºº
latitudine nordică, poziţie cel încadrează în zona tipică a climei temperate cu nuanţă oceanică cu
caracteristici specifice ţinutului climatic de dealuri joase (300-500 m). prin analiza valorilor
temperaturii medii lunare pe o perioadă mai îndelungată se constată următoarele, temperatura
medie lunară cea mai coborâtă s-a înregistrat în luna ianuarie (-3,40C –3,50C), iar temperatura
medie lunară cea mai ridicată în luna iulie (+20,00 C, +20,40C).
Temperatura medie lunară prezintă un minim în luna ianuarie şi un maxim în luna iulie.
Variaţiile periodice ale temperaturii medii lunare ale aerului sunt determinate de circulaţia
generală a maselor de aer. Valoric fluctuaţiile cele mai mari au loc în sezonul rece, când
contrastul termic al maselor de aer care se succed este mai evident. Numărul cel mai mare cu zile
de îngheţ (28,7) aparţine lunii ianuarie. Zilele de îngheţ de toamnă şi primăvară sunt însoţite
noaptea de brumă, fenomen cu mari consecinţe în agricultură.
Vegetaţia este condiţionată de o serie de factori,fizico-geografici îdeosebi,dar în mare
măsură şi de om.Vegetaţia din cadrul teritoriului administrativ al comunei Hopîrt se încadrează
în regiunea holarctică,subregiunea euroasiatică siberiană,domeniul central european.Pe întreg
teritoriul studiat se întâlneşte vegetaţie caracteristică pentru dealuri şi podişuri.În această zonă
există o alternanţă destul de regulată de păduri de gorun şi stejar-pe coastele domoale,umbrite,ca
şi pe interfluvii,terase şi petice de pajişti stepice,pe coastele repezi,însorite.Din cauza reliefului
domol,al condiţiilor climatice favorabile ş al solurilor relativ fertile,vegetaţia naturală a fost
înlocuită de culturi agricole.Pădurile au fost defrişate treptat în ultimul secol,ele ocupând acum
doar 7,2 % din suprafaţa omunei,faţă de peste 75%,cât ocupa înainte de umanizarea teritoriului.
În comuna Hopîrta,ca de altfel într-o bună parte din Podişul Târnavelor,terenurile
agricole au o pondere ridicată,depăşind 80 %din totalul teritoriului.Păşunile ocupă suprafeţe din
ce în ce mai mari.Este de reţinut faptul că păşunile sunt situate frecvent pe versnţii cei mai
înclinaţi,cu in microclimat stepic,improprii culturilor agricole.
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orzoaica,secara,trifoi,lucernă. Plantaţiile viticole şi pomicole şi-au diminuat suprafaţa de peste de
peste 5 ori.Acum viţa-de-vie se întâlneşte mai mult în zona de vatră a satului.Pomii fructiferi
sunt sporadici,rar fiinând câte o livadă de pruni sau de meri.Prin curţile oamenilor se mai zăresc
nuci,cireşi,caişi.Nu trebuie neglijat nici gradul de imbătrânire al acestor plantaţii,fapt care
conduce la recolte scăzute.
Pădurea reprzintă principalul habitat al animalelor.Indifernt de speciile componente,aici
animalele găsesc adăpost,protecţie şi refugiu.Maniferele care pot fi întâlnite sunt locuitorii tipici
ai pădurilor: veveriţa, iepurele, căprioara, mistreţul , vulpea, lupul, dihorul, cârtiţa, ariciul.
Păsările, ca pondere şi diversitate, constituie cea mai variată categori faunistică: potârnichia,
mierla, sturzul, gaiţa, turturica, stăncuţa, uliul.
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II.3 Infrastructura locala
Comuna Hopîrta beneficiază de telefonie fixă ,curent electric, reţea de internet.

II.4 Invatamantul

Pe teritoriul satelor comunei Hopîrta învăţământul debuteză timpuriu.O perioadă
îndelungată populaţia şi bisericile din sate au făcut eforturi pentru a asigura copiilor accesul la
educaţie.După primul război mondial,şcoala este prelută de stat şi,treptat,se constituie o bază
materială solidă,capabilă să asigure elevilor din zonă o educaţi în conformitate cu standardele
pedagogice ale timpului.
În toate cele 5 sate componente a comunei există şcoli,însă în prezent,din lipsa numărului
de elevii, activitatea se desfăşoară în Şcoala Generală cu clasele I-VIII Hopîrta şi Şcoala cu
clasele I-IV Silivaş.Transportul din satele vecine la şcoala din comuna se face cu microbuzul
şcolar.În total învaţă un număr de aproximativ 150 de elevi.Clasele sunt dotate cu cele necesare
bunei desfăşurări a activităţii didactice.Şcoala beneficiază de sală de clasă dotată cu calculatoare
racordate la reţeau de internet.Şcola din satul Hopîrta beneficiază de centrală pe lemen.Predarea
este asigurată de profesori specializaţi.
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii

Satele comunei Hopîrta se încadreză tipologic în categoria aşezărilor răsfirate,interferând
strâns cu cele de tip adunat.În prima jumătate a secolului XX populaţia satelor era cu mult mai
mare decât în prezent.Această tendinţă a evoluţiei demografice s-a reflectat de bună seamă în
densitatea populaţiei şi,incidental,asupra densităţii gospodăriilor în cadrul vetrelor.Odată cu
diminuarea încărcîrii demografice a vetrelor,unele mobiliere gospodăreşti cad în ruină sau
indicele de înnoire edilitară se reduce drastic,determinând o transformare tipologică a sateleo
dinspre tipul adunat către cel risipit.
Gospodăria ţărănească întâlnită în satele comunei Hopîrta nu respectă o tipologie anume,
gospodăriile au în general curţile închise,dar amplasarea principalelor mobiliere nu este
standardizată.Astfel au fost identificate gospodării cu plan liniar,gospodării organizate în
unghi,sau pe două laturi ori pe trei laturi ale curţii.
Cele mai frecvente întâlnite tipuri de case sunt cele cu două camere,separate de o tindă
mare cu sau fără cămară şi aproape toate au un târnaţ deschis în faţa casei.
Cele 1226 de suflete locuiesc în aproximativ 600 de gospodări.În fiecare gospodărie
ţăranul are animale.
Principala ocupaţie a ţăranului hopârtean a fost de a cultiva pământul şi de a creţte
animale,în mod special satul Hopîrta se remarcă,în secolele XIX şi XX,ca un centru pentru
diverse meşteşuguri,care de altfel lipeseau din satele apropiate cum ar fi confecţionarea de
pluguri din lemn.
Suprafaţa totală a comunei este de 6 148,00 ha teren din care teren arabil 2765,00
ha,păşune şi fâneţe 2070,35 ha.Majoritaea terenului este lucrat de propietar doar o parte fiind dat
în arendă.Pământurile se lucreză cu utilaje din gospodăria propie:tractor,plug,semănătoare.
Localnicii şi-au creat obiceiuri aflate în relaţie directă cu calendarul creştin,care au
convieţuit şi s-au întrepătruns cu practicile precreştine şi cu superstiţiile.
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Începutul postului Paştelui este marcat de obiceiul sâlitului,cu rol purificator,practicat de
copii până la vârsta de 15-16 ani,duminica,la lăsarea serii.
Sărbătoarea Floriilor este pusă de comunitatea tradiţională în relaţie cu morţii.Localnicii
iau mâţişoari din pădure şi îi duc la morminte.
Sărbătoarea de Sânziene este marcată de locuitorii în două moduri:împletirea coroniţelor
din flori de sânziene şi aruncarea lor pe case,cu credinţa că există o relaţie între durata vieţii
fiecăruia şi perioada în care cununile rămân pe casă,şi realizarea unei cruci din aceleaşi flori şi
fixarea ei pe poartă.
Parohia Hopîrta
În comuna Hopîrta confesiunile principale aparţin cultelor ortodox, greco-catolic şi
baptist. O bună parte dintre lăcaşurile de cult aparţin în prezent cultului ortodox, care formează
patru parohii, o filie şi cultul baptist care are o casă de rugăciuni.
Prima menţionare a prezenţei vieţii religioase la Hopîrta
datează din anul 1332, când preotul Petru din Hopîrta a plătit prima
parte a dijmei papale pe anul în curs. Pe locul actualei biserici a
existat după spusele bătrânilor , o mică biserică din lemn, care a fost
demolată în favoarea construirii celei noi. Biserica nouă cu hramul
,,Sf. Gheorghe”,
Proiectul noii biserici a prins viaţă sub închinarea preotului Aron Macarie. Edificiul bisericii,
este din cărămidă acoperită cu ţiglă şi ocupă o suprafaţă de 176 mp, turnul clopotniţă, acoperită
cu tablă face corp comun cu biserica. În clopotniţă sunt două clopote inegale care au fost
cumpărate şi donate bisericii în anul 1920 de un grup de credincioşi din Hopîrta care lucrau la
Bucureşti.
Cultul baptist
În 1918 ia fiinţă biserica baptistă din Hopîrta, autorizată în 1928. Casa de rugăciune a
cultului baptist, o construcţie iniţial uni camerală de 6x8m. S-a construit în 1947 prin contribuţia
credincioşilor; terenul de cca. 1000mp. fiind donat de Ioniţă Docea din Hopîrta.
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Parohia Turdaş
Biserica ortodoxă din Turdaş , cu hramul “Sf. Mucenic Gheorghe,, monument istoric a
fost edificată între anii 1824-1826 prin contribuţia credincioşilor, anul terminării construcţiei se
găseşte înscris pe piciorul mesei din altar şi pe tocul superior al uşii de la intrarea în biserică.
Înaintea acestei biserici, din surse orale se ştie că a existat un mic paradis, în incinta căruia a
funcţionat şcoala pe terenul unde este construită actualmente casa lui Nicolae Cordea. Mărimea
bisericii este de 14x8 mp. calibrată în funcţie de numărul credincioşilor din acel timp, construită
sub formă de corabie cu altarul în colţuri, pereţii interiori au avut o pictură pe pânză, însă nu se
cunoaşte anul pictării şi nici numele pictorului . alături este clopotniţa în formă conică cu turn de
4x4 m.
Biserica nouă din Turdaş
Această biserică cu hramul “Sfiinţii mucenici Gheorghe şi Dimitrie,, reprezintă o
adevărată creaţie arhitectonică în stilul bisericii ortodoxe , este totodată şi cea mai mare biserică
din comună. Lucrările de construcţie încep în vara anului 1985 sub coordonarea părintelui Tit
Moldovan din dariile credincioşilor. Ulterior s-au realizat lucrările de împodobire şi dotare cu
toate cele necesare unui lăcaş de cult. Rolul clopotniţei este preluat de două turle; clopotul cel
mare din turla din partea dreaptă, cum se intră în biserică, provine dintr-o donaţie de la Oradea,
pe clopot se poate citi inscripţia: “Donat de mai mulţi credincioşi în anul 1986,,. În turla stângă
se află clopotul mic adus de la biserica veche, pe care se află inscripţia : “Dănuit bisericii din
comuna Turdaşul Român de Lăurean Moldovean şi soţia sa Neli în 1922,,.

Parohia Şpălnaca
Biserica de sus; este vorba de o biserică modestă din lemn cu
pereţi din grădele, amplasată mai sus de edificiul celei actuale. După
demolarea acestei biserici (sf. Sec.XVIII, înc. Sec. XIX) s-a construit
o biserică din lemn de dimensiuni impresionante pentru un lăcaş de
acest tip (circa 14,8 m. lungime şi 5,70 m. lăţime în exterior) dar
justificate ţinând cont de încărcătura demografică a satului în acel timp. Edificiul a fost construit
cu plafonul în formă de navă. Construcţia din lemn are tălpile din bârne groase de stejar,
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prelungite prin îmbinări întărite cu scoabe metalice. Acoperişul montat în 1963 a fost construit în
patru ape. Cea mai importantă extindere s-a făcut în anul 1855 la nivelul pronaosului. Intrarea în
biserică se face printr-un pridvor, dispus sub acelaş acoperiş. Pictura realizată pe pânză sau direct
pe feţele bârnelor este degradată în proporţie de peste 80%, astfel încât doar pe alocuri se mai pot
intui reprezentări picturale de tip bisericesc. Clopotniţa este amplasată la 2-3 m. sud-vest de
corpul bisericii, construită din lemn, în prezent mai adăposteşte doar un clopot situat la cca. 4 m.
de sol. Greutatea clopotului apare înscris în cifre latine în registru superior:52,11 kg; limba
oxidată a acestuia este dovada “ tăcerii ,, sale.
Biserica de jos
Acest lăcaş a fost construit ca o replică a Bisericii de sus din nevoia de exprimare a
credinţei de către românii ortodocşi din Şpălnaca. Biserica pronaos, naos şi un altar în formă de
trapez; în faţă s-a construit un pridvor, plasat sub acelaşi acoperiş. Tălpile din stejar, scheletul din
bârne de brad, padimentele şi întăriturile din lemn, acoperişul executat din şindrilă, în general
materiale de construcţie cu rezistenţă redusă în timp au condus la degradarea accentuată a
edificiului. Clopotniţa fusese construită tot din lemn, la 3-4 m. sud-vest de biserică; planul pătrat
al scheletului din lemn partea centrală a edificiului era secondat către exterior de alt schelet care
a generat o incintă de protecţie a părţii centrale. Pe amplasamentul vechi a Bisericii de Jos a
rămas mărturie la toate câte au fost, doar fundaţia de beton, alături de mormintele unor devotaţi
slujitori ai bisericii.
Biserica nouă;
Construcţia ei a început în perioada 1990-1991, în timpul
păstoriri pr. Ştefan Bretoiu, prin contribuţii ale credincioşilor şi
din materiale recuperate de la grajdurile fostului C.A.P. Biserica
este construită după un plan treflat, fiind alcătuită din pronosus
dreptunghiular, naos boltit cu lemn două abside laterale şi un altar
şi un altar cu iconostas de cult ortodox din “ lemn de stejar
sculptat la Gherla şi cu icoane făcute de pictorul Horea Indolean
tot din Gherla,,. În prezent biserica este pregătită pentru pictură;
este în lucru şi un mobilier adecvat din cireş. Clopotniţa este
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dispusă deasupra pronaus; aici sunt amplasate două clopote vechi, dintre care unul este adus de la
biserica de sus. Sub scara de acces spre clopotniţă este depozitat alt clopot, tot de la biserică
monument pe care se poate citi inscripţia ,, Turnat de Antoniu Novotny în Timişoara 1911. N.
3261” , ultima parte a inscripţiei fiind probabil numărul de inventar Turla Bisericii, înaltă de 27
m. până în vârful crucii şi de 19 m. până la baza cupolei clopotniţei este accesibilă doar cu o
scară mobilă clopotele fiind trase de frânghiile care atârnă la baza clopotniţei.

Parohia Vama-Seacă şi filia Silivaş
Biserica cu hramul ,, Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul a fost construită în stilul bisericilor
ortodoxe, pe baza unui plan treflat, cu turlă pe pronaus. În spaţiul dintre cele 2 abside laterale ,
deţinând şi rolul de naos, altarul are dimensiuni apropiate de cele ale absidelor; spaţiul de sub
padimentul celor trei clopote a fost organizat de actualul paroh pentru un birou parohial, în
absenţa unei case parohiale funcţionale, dimensiunile lăcaşului de cult sunt adoptate pe de o
parte la nr. credincioşilor din parohie iar pe de altă parte la spaţiul avut la dispoziţie pentru
edificarea celor 3 noi construcţii: edificiul de cult, casa parohială şi căminul cultural. În prezent ,
întrucât parohia Vama-Seacă este de curând înfiinţată, iar localitatea are un număr mic de
locuitori, i-a fost atribuită filia Silivaş. Actuala biserică a fost construită în formă de navă, cu
pronaos, naos şi altar; iconostasul cu două uşi, este tot din lemn tencuit pe ambele părţi, este o
construcţie din lemn tencuită exterior şi interior, peste tencuiala din interior aplicându-se o
pictură simplă. Acoperişul iniţial din şindrilă a fost refăcut prin acoperire cu ţiglă. Clopotniţa din
lemn este aşezată în partea de răsărit, la câţiva metri faţă de biserică. Printre priorităţile
tânărului paroh de Vama-Seacă figurează ,, ridicarea casei parohiale, căreia i s-a turnat fundaţia
şi construirea unui nou lăcaş de cult în Silivaş în apropierea căminului cultural.
Sănătatea membrilor comunității este asigurată de medicul de familie care îşi desfăşoară
activitatea în Dispensarul Uman din satul Hopîrta şi cel din Şpălnaca.Cel mai apropiat spital se
află la 15 km ,în oraşul Aiud.
Medicul de familie este însoţit de o farmacistă care le furnizează bolnavilor
medicamentele uzuale.
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II.6 Situatia socio-demografica
Populaţia

în

perioada

preistorică

a

teritoriului actualei comune este dovedită de
numeroase vestigii arheologice , identificate în
diferite puncte a vetrei de locuire ca şi în
extravilanul satelor actuale. Atestate începând cu
debutul secolului al XII- lea, satele Hopîrta, Silivaş,
Turdaş şi Şpălnaca împreună cu cătunele sale au avut o populaţie al cărui număr a crescut de-a
lungul timpului . Lucrările de înregistrare a datelor a început în vara anului 1850. Conform
recesământului Hopîrta avea 688 de locuitori, Silivaşul 341, Şpălnaca 898 şi Turdaş 614.
Recesământul realizat de administraţia austriacă în 1857 a avut de asemenea caracter general. La
această dată Hopîrta avea 749 de locuitori dintre care erau plecaţi 9. Populaţia cea mai
numeroasă locuia în Şpălnaca. Eram prezenţi la data realizării recesământului 966 localnici, din
sat fiind plecaţi 20. În Turdaş locuiau 628 locuitori, satul Silivaş era cel mai puţin populat la
această dată dintre satele comunei Hopîrta. El avea 376 de localnici. Analizând comparativ
rezultatele recesămintelor den 1850 şi 1857 se constată evoluţia demografică ascendentă în cazul
tuturor satelor comunei Hopîrta. Peste mai bine de un deceniu în 1880, recesământul populaţiei
indică 699 locuitori la Hopîrta, 349 la Silivaş, 862 la Şpălnaca şi 536 la Turdaş. În toate satele
comunei Hopîrta numărul locuitorilor scade comparativ cu datele înregistrate la recesământul din
1857. Recesământul din anul 1900 înregistrează un spor demografic important.
Satul Hopîrta a fost arondat districtului militar Alba, circumscripţia Blaj, cercul Ocna
Mureş, ultima diviziune administrativă s-au aflat începând cu 1850 satele Şpălnaca şi Silivaş.
Localitatea Turdaş aparţinea districtului Alba, circumscripţia Blaj, cercul Cetatea de Baltă alături
de alte 22 localităţi din zonă.
Din reorganizarea administrativă din 1876, completată în 1877, satele Şpălnaca, Hopîrta,
Silivaş şi Turdaş sunt arondate comitetului Alba de Jos sau Alba Inferioară plasa Ciumbrud. În
această din urmă subdiviziune au fost incluse 28 localităţi.
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După unirea Transilvaniei cu România, teritoriul ţării a fost omogenizat administrativ,
impunându-se judeţele. Consecinţă a reorganizării administrative din anul 1938, soldată cu
împărţirea teritoriului României în zece ţinuturi, satele Şpălnaca, Silivaş, Hopîrta şi Turdaş
aparţinea ţinutului Alba. În 1968 teritoriul ţării a fost împărţit în 39 judeţe, satele Hopîrta,
Silivaş, Turdaş, Vama-Seacă şi Şpălnaca formând o comună cu reşedinţa Hopîrta parte integrantă
a judeţului Alba. Noul nucleu administrativ a fost condus de primarii Iosif Bogaru (1968-1969),
Ioan Gatea (1970-1971), Ioan Ciungan (1972-1973) Vasile Corpodean (1973-1986) şi Ironim
Chiro (1986-1987).
Consecinţă a revoluţiei din decembrie 1989, Hopîrta şi-a reluat statutul de reşedinţă de
comună, având în competenţa sa satele Şpălnaca, Silivaş, Turdaş şi Vama-Seacă. Şefii
administraţiei locale după revoluţia din 1989 au fost Aron Gherman (1990-1996) şi din 1996
până-n prezent Augustin Popa.
În acel an Hopîrta avea 844 locuitori, depăşind nivelul populării înregistrat în 1857,
Silivaşul 538 şi Turdaşul 692. Creşterea cea mai spectaculoasă înregistrează Şpălnaca a cărei
populaţie de 1131 de locuitori reprezintă mai mult decât dublul cifrei înregistrată din 1880 şi în
prezent recesământul comunei Hopîrta înregistrează un număr de 1372 de locuitori.
Recesământul din 1941 permite constatarea unei creşteri semnificative a populaţiei a trei
dintre satele care compun în prezent comuna Hopîrta. La această dată satul reşedinţă de comună
are 954 de locuitori, la Şpălnca se înregistrează 1358 locuitori. Dealtfel acest an reprezintă
momentul în care satul Şpălnaca este cel mai intens populat din întreaga sa existenţă. Staul
Turdaş înregistrează un spor demografic semnificativ,772 locuitori. Singura comunitate care
redresează din punct de vedere demografic este Silivaş a cărei populaţie scade.
Începând cu 1956, populaţia tuturor satelor comunei Hopîrta descreşte . Scăderea cea mai
dramatică este înregistrată cu ocazia recenzării populaţiei în anul 1992. Scăderea drastică a
populării satelor comunei Hopîrta în perioada 1956-1992 se datorează politicii de industrializare
promovată de regimul comunist. O bună parte din populaţia tânără din mediul rural a migrat spre
oraş părăsind agricultura, ca principală ocupaţie în favoarea industriei.
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În datele statistice din anul 2009,comuna Hopîrta figurează cu o populaţie de 1226 de
persoane din care 595 de femei.În cursul anului 2009 s-au înregistrat 13 născuţi vii,35 de morţi şi
4 căsători.Stabiliri de reşedinţă în localitate au fost 20 şi plecări cu reşedinţă din localitate au fost
13,nicio emigrare sau imigrare.
Structura etnică
În preajma primului război mondial, români rămân majoritari în toate satele actualei
comune Hopîrta, cu excepţia satului Turdaş unde se înregistrează 16 locuitori cu etnie germană.
Structura etnică a satelor comunei Hopîrta nu se modifică substanţial în
perioada dintre cele 2 războaie mondiale şi în cea postbelică.
Românii rămân majoritari, populaţia de etnie germană dispare însă creşte numărul
populaţiei de etnie rromă din satul Silivaş,care reprezintă în prezent 10 % dn populaţia comunei.
Structura religioasă
În comuna Hopîrta confensiunile principale aparţin cultelor ortodox,greco-catolic şi
baptist. O bună parte dintre lăcaşurile de cult aparţin în prezent cultului ortodox şi cultul baptist
are o casă de rugăciuni.

II.7 Economia
În comuna Hopîrta,în fiecare sat se găsesc magazine alimentare care se aprovizioneză zilnic cu
cele necesare. Îşi desfăşoară activitatea două societăţii cu profil agricol şi creşterea animalelor :
SC SAMARITEANUL SRL şi SC MAGNOLIA SRL. O societate care va ave ca profil
prelucrarea laptelui este în construcţie în satul Vama Seacă.
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II.8 Turismul

În comuna Hopîrta există o expoziţie etnografică,precum şi două biserici de lemn
declarate monumente istorice. Cele două biserici una situată în satul Şpălnaca şi alta în satul
Turdaş au fost renovate în anul 2010. Fiecare sat are un monument al eroiilor sau o troiţă din
lemn.
În satul Silivaş îşi desfăşoara activitatea un
furnizor de servicii sociale, aşezământul social „SFÂNTA
FILOFTEIA”,centru de zi pentru copii precum şi serviciu
de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstince.
La Centrul de Zi din Silivaş vin zilnic 50 de copii romi şi
aici primesc gratuit masa de prânz, apoi îşi fac temele pentru a doua zi şi au mai multe activităţi
educativ-recreative. În aceşti cinci ani, părintele paroh Vladimir Beregoi, cel care a iniţiat acest
centru social, a botezat în Silivaş peste 100 de copii romi şi odată cu asigurarea unor condiţii
decente de viaţă a reuşit să-i adune şi în biserică la rugăciune. Aşezământul Social „Sfânta
Filofteia“ Silivaş s-a înfiinţat în anul 2004 cu sprijin financiar de la Asociaţia Internaţională a
femeilor Ambasadoare în România - IWA Bucureşti, care a finanţat cheltuielile de amenajare şi
dotare a unui centru de zi în valoare de 9.000 USD.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Hoparta a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Hoparta, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Hoparta, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Hoparta, precum si pasii
de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Hoparta;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Hoparta;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Hoparta si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Popa Augustin; Oltean Vasile;
Nandrean Nicula; Seulean Aurel; Rosian Vasile; Groza Cristian; Macarie Sanda; Savu Aurel;
Ciorbea Victor; Vasinc Emil.
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Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Hoparta.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei
S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

57,10 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

13,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 75,1%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 7,5% - interes foarte mare;
b) 54,10% - interes mare;
c) 35,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 43,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 41,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,4% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,4% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

87,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

6,8% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

62% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

46,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

15,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

11,9% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.

Principalele necesitati identificate ar fi :

Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre

- drumuri de acces

localitatile componente ale comunei;
- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;
- Reabilitarea podurilor existente si construirea unora noi.

Infrastructura utilitatilor - Retea comunala de apa potabila;
publice

- Retea comunala de canalizare menajera.

2. Dotari edilitare

- Reabilitarea scolii I – VIII Hoparta;
- Constructie camin de varstnici;
- Reabiliare si dotare caminelor culturale Turdas, Vama Seaca,
Spalnaca si Silivas;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenada.

3.Economic

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Infiintare punct de sacrificare animale;
- Dezvoltarea de Microferme;
- Dezvoltarea pensiunilor agroturisice;

4. Domeniul Social

- Construirea unui azil pentru batrani;
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
- Amenajarea de terenuri de sport ;
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Hoparta, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica
in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Hoparta, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Hoparta, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Hoparta,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.

Page
44

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Hoparta, Jud. Alba

ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta urmatoarelor activitati economice: Ariesul
- Promovarea scazuta a valorilor cultural;
Agrolact (in constructive); 1 crescatorie de vaci de lapte; 2
- Lipsa unui centru de colectare agricola;
societati comerciale profil agricol;
- Activitati economice principale: agricultura si cresterea
animalelor;
- Existanta fondului de vanatoare;
- Existenta a 2 monumente istorice: Biserica de lemn de la
Spalnaca si Turdas;
- Existenta expozitiei etnografice;
- Existenta monumentelor eroilor in fiecare sat;
- Existenta magazinelor de comert;
- Existenta agentiilor postale;
- Existenta punctelor de colectare a laptelului;
- Existenta unui potential geografic necesar activitatilor de
motocross si ATV in Hoparta ca si activitate recreativa;
- Existenta traditiilor specifice locului si a portului popular;
- Existenta morilor de porumb pe piatra;
- Existenta meseriilor traditionale precum potcovaritul
(Hoparta, Spalnaca; Vama Seaca);
- Existenta stanelor de oi in fiecare sat;
- Existenta produselor specifice (Liptar-ul; cas de capra de
la Spalnaca);
- Existenta spatiilor necesare dezvoltarii activitatilor de
agreement;
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OPORTUNITATI
- Exploatarea evenimentelor culturale, şi tradiţionaleexistenţa unor tradiţii locale prin care comunitatea pate fi
cunoscută-existenţa zilelor comunei
- înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile
europene
- posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi,
studenţi, străini într-un mediu plăcut şi nepoluat
- prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea
permanentă a acesteia
- încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
- Înfiinţarea unor centre de consultantă agricolă si
posibilitatea IMM care există în zonă de a se extinde ,
susţinute fiind de resursele existente în zonă
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RISCURI
- Cresterea numarului de someri;
- Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;
- Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
necorespunzătoare administraţiei publice locale pentru
investiţii de acest gen
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI
- Existenta padurilor – 600 ha;
- Fond de vanatoare;
- Existenta paraiaselor si vailor;
- Existenta Taurilor;
- Existenta unui aer curat;
- Configuratie complexa impusa de prezenta si forma vailor
(Valea Seaca, Ratu Turdas, Sumudul, Spalnaca, Silivas)
- Pamant fertil;
- Panza freatica detine apa potabila necesara;
- Potential pentru constructia de bazine piscicole;
- Existenta unui serviciu de colectare a deseurilor;
OPORTUNITATI
- legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind
zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;
- Aderarea României la unele convenţii internaţionale în
domeniu.
- -produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;
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PUNCTE SLABE
- Starea neingrijita a albiilot vailor;
- Aruncarea deseurilor in marinile vailor;
- Terenuri agricole nelucrate datorita lipsei banilor si a
varstei imbatranite a membrilor comunitatii;

RISCURI
- Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia
mediului, poate conduce pe termen mediu la
scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu
- Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale
- -lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta a 2 drumuri rehabilitate ( Vama Seaca; Turdas –

-

Spalnaca);

Existenta cladirilor parasite - 3 scoli inchise a caror cladiri
nu sunt utilizate (Spalnaca, Vama Seaca, Turdas);

-

Existenta unei magistrale cu apa potabila Lopadea Noua;

-

Existenta drumurilor nereabilitate: DC110; DC 112; DC 4;

-

Existenta scolilor: I-VIII – sat Hoparta; I-IV sat Silivas;

-

Existenta unui microbus scolar;

-

Existenta a 2 dispensare si a punctelor de consultatii;

-

Existenta unei retele de alimentare cu energie electrica;

-

Lipsa sistem de canalizare;

-

Existenta unui teren de sport in Valea Seaca;

-

Lipsa locurilor si a activitatilor de petrecere a timpului

-

Existenta unui loc de joaca in Hoparta;

-

Existenta unei BIblieoteci;

-

Lipsa unui punct sanitar in Turdas;

-

Potential de amplasare releu de telefonie mobile in

-

Lipsa semnal telefonie mobila;

DC 5; DC 6;
-

Lipsa retea de alimentare cu apa - Alimentarea cu apa se
realizeaza doar prin forare si puturi proprii;

liber;

Bagau;
OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilităţi
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL

-

-

PUNCTE TARI
- Existanta resursei umane cu studii superioare;
- Nivel de calificare mediu;
- Populatia are in componenta pe langa romani, maghiari si
romi;
- Existenta specilistilor in domeniul zootehniei;
- Personal calificat in primarie si scoli;
- Tinerii raman in mare parte in activitati agricole;
- Nu au existat incidente majore in localitate;
- Personal calificat in administratia publica locala si
educatie;

PUNCTE SLABE
- Populatie imbatranita;
- Grad de calificare mediu;
- Grad crescut de depopularizare a satelor;
- Lipsa unei organizatii neguvernamentale in domeniul
agricol;

OPORTUNITATI
- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe
regionale, naţionale şi internaţionale;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003

RISCURI
- ineficienţa/lipsa programelor de calificare/recalificare
profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta unei cantine sociale in Silivas – Cultul Baptis

-

Nu exista servicii sociale specifice populatiei rome;

Ocna Mures;

-

Lipsa camin de personae varstnice;

-

Existenta unui asezamant social (hrana la domiciliu);

-

-

Existenta serviciilor de asistenta sociala;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor;

-

Dotarea precara a institutiei;

-

Personal Calificat;

-

Personalul este depasit numeric;

-

Cladire proprie;

-

Motivatia scazuta a personalului datorita veniturilor mici;

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondurilor;

-

Sustinerea autoritatii locale catre cetateni in depunerea
de proiecte;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Hoparta.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Hoparta si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

INDUSTRIE
LOCALA
REVIGORATA

Atragerea de
investitori

Promovarea
oportunitatilor
economice local

Realizarea de
parteneriate
public-privat

RETEA
INFRASTRUCTURA LOCALITATE
RUTIERA
SI DOTARI
CU
REABILITATA
EDILITARE IN
POTENTIAL
STARE BUNA
TURISTIC
PROMOVAT
Drumurile DC
Retea de alimentare cu Pensiuni
110, DC 112,
apa realizata
agroturistice
DC 2, DC5, DC
infiintate la
6 reabilitate
nivelul fiecarui
sat
Poduri reabilitate Retea de canalizare
Infrastructura de
realizata
agrement
realizata (ATV,
motocros, fond
de vanatoare)

Albiile vailor ingrijite
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Potential turistic
promovat (mori
de porumb pe
piatra,
potentialul
geografic, fond
de vanatoare
s.a.)

TRADITII SI
OBICEIURI
REVITALIZATE

Infiintarea unei
structuri asociative
tematice

SERVICII
ACTIVITATI
EFICIENTE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

Case sociale
pentru
populatia
roma
dezvoltate
Programe de
Servicii
evaluare, transmitere sociale de
si promovarea a
ingrijire la
traditiilor spcifice
domiciliu a
locului si portul
persoanelor
popular dezvoltate
varstnice
dezvoltate

Teren de sport
dezvoltat

Locuri de joaca
reamenajate
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INDUSTRIE
LOCALA
REVIGORATA

Microferme
dezvoltate la
nivel de comuna

RETEA
INFRASTRUCTURA LOCALITATE
RUTIERA
SI DOTARI
CU
REABILITATA
EDILITARE IN
POTENTIAL
STARE BUNA
TURISTIC
PROMOVAT
Semnal telefonie
Produse
mobila optim
specifice
promovate
(liptarul, cas de
capra de
spalnaca s.a.)

Macelarie
infiintata
1 Benzinarie
Asociatii agricole
dezvoltate
Stane de oi
dezvoltate
Programe de
sustinere a
antreprenoriatului
rural dezvoltate
Bazine piscicole
infiintate
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TRADITII SI
OBICEIURI
REVITALIZATE

SERVICII
ACTIVITATI
EFICIENTE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN

IMAGINII

RÂNDUL

REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT

CETĂŢENILOR
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Interes scazut al

localităţii (APL,

cetăţenilor

cetăţenilor faţă de

Lipsă reţea canalizare şi Prezenţa slabă a
staţie de epurare
sectorului ONG

problemele comunităţii

comunitate)
Valorificarea insuficienta

Grad scazut de asumare a Interes scazut al

a potentialului turistic

riscurilor

comunităţii faţă de

specific

aspectul localitatii

Specialisti insuficienti

Identificarea
neparticipativă a
priorităţilor
Intelegerea precara a
necesitatilor din partea
cetatenilor
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Lipsa retea de
alimentare cu apa
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MĂSURI NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

Drumuri comunale
degradate

Parteneri interesaţi în Strategia administraţiei de
proiecte
atragere a investitorilor precara
neidentificaţi

Surse financiare reduse
la bugetul local pentru
infrastructura

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori străini

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE LA
NIVEL LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit antreprenorial
scăzut

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor de
reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice

Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem
viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Hoparta – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Mentinerea unui mediu de viața placut
bazat pe civism, cultura, traditie,
protejarea mediului inconjurator și
petrecerea timpului liber
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Servicii publice de
calitate si oportunitati
de petrecerea timpului
liber

Cresterea competitivitatii
economiei locale prin
diversificare si
dezvoltarea
intreprinzatorilor locale,
AF-uri, PFA-uri, firme mici
si medii dimensiuni
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Obiectiv specific - Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale
Prioritati:
1. Introducerea retelei de apa si canalizare
Masuri:
a) Introducerea retelei de canalizare in toata comuna
b) Construirea statiei de epurare si tratare a apelor uzate
c) Introducerea retelei de apa in toata localitatea
d) Actualizarea PUG, PUZ

2. Modernizarea retelei de drumuri, strazi, spatii de parcare, trotuare si alei pietonale
Masuri
a) Modernizarea drumurilor comunasi a strazilor prin asfaltare, marcare si instalarea de
indicatoare:
o Intocmirea studiilor de fezabilitate
o Intocmirea expertizelor tehnice
o Amenajarea rigolelor de scurgere
o Realizarea si/sau reabilitarea podurilor si podetelor
o Asfaltarea drumurilor si strazilor
o Semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere
b) Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale
c) Reabilitarea, modernizarea si crearea de drumuri de hotar si a celor de acces la
proprietatile agricole
o aparari de mal
o rigole de scurgere
o construrea unei retele de drumuri de hotar si de acces la proprietati agricole (in
special la fanete)
o pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor de acces catre proprietatile agricole
d) Amenajarea unor spatii de parcare
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o Evaluarea necesarului de locuri de parcare si a zonelor in care sunt necesare
acestea
o Identificarea localtiilor
o Amenajarea parcarilor
3. Intretinerea si modernizarea cladirilor publice, a zonei centrale si a domeniului public
Masuri
a) amenajarea si modernizarea arhiva, biblioteca si muzeul satului, inclusiv izolarea
termica
b) amenajarea si modernizarea unitatilor de invatamant

4. Decolmatarea si indiguirea cursurilor de apa
5. Actualizarea PUG
Obiectiv specific - Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism,
cultura, implicarea comunitatii si convietuire multietnica
Prioritati
1. Crestera gradului de civism
Masuri
a) Organizarea unor intalniri periodice (trimestriale) ale reprezentantilor autoritatilor locale
cu cetatenii in fiecare sat
b) Sprijinirea ONG-uri lor existente
c) Sprijinirea infiintari unor noi ONG-uri (de ex. Asociatia agricultorilor)
d) Sprijinirea evenimentelor social culturale si traditionale care contribuie la implicarea
comunitatii si conservarea identitataii (zilele satului, sarbatori traditionale etc)
e) Dezvoltarea relatilor de parteneriat
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2. Conservarea si promovarea traditiilor locale
Masuri:
a) Organizarea unor festivitati locale precum zilele comunei
b) Sprijinirea infiintarii unor ansambluri de dansuri traditionale
c) Amenajarea si modernizarea caminelor culturale
d) Subventionarea si sprijinirea activitatilor culturale pentru pastrarea traditiilor si
obiceiurilor precum si conservarea folclorului in comuna
3. Sprijinirea activitatilor sportive si recreative
Masuri:
a) Amenajarea terenurilor de fotbal din localitatile Hoparta si Vama Seaca

4. Amenajarea spatiilor verzi, a celor de joaca si a celor de agrement.
Masuri
b) Amanajarea de parcuri (plantare copaci, montare banci, mese si cosuri de gunoi in fiecare
localitate a comunei)
c) Amenajarea unor locuri de joaca pentru copii in toate localitatile comunei
d) Amenajarea de terenuri virane din intravilanul comunei pentru realizarea de spatii verzi si
locuri de recreatie

5. Impadurirea si consolidarea terenurilor degradate, a celor supuse alunecarilor de teren sau
a celor iesite din circuitul agricol
Obiectiv specific - Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Prioritati:
1. Eficientizarea administratie publice locale
Masuri:

Page
60

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Hoparta, Jud. Alba

a) Imbunatatirea comunicarii dintre administratia locala si cetateni prin organizarea de
intalniri trimiestriale cu cetetenii in fiecare sat pentru prezentare diverselor activitati,
informatii si proiecte, discutarea problemelor locale si identificarea solutiilor
b) Imbunatatirea sistemului de selctie si promovare a angajatilor
c) Angajarea de personal calificat
d) Restructurarea organigramei in functie de contextul actual si de nevoi
e) Reducerea cheltuielilor
f) Intocmirea bugetului local pe programe si performante

2. Dezvoltarea si intretinerea infrastructurii de educatie
Masuri:

a) Reabilitarea scolii din Hoparta
3. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate si servicii sociale
Masuri:
b) Amenajarea de puncte sanitare in localitatile indepartate ale comunei
c) Atragerea de personal medical competent si interesat
d) Construirea/amenajarea unui centru de zi pentru varstnici

4. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii pentru sport si activitati culturale
Masuri:
a) Reabilitarea tuturor caminelor culturale din comuna
b) Modernizarea si dotarea bibliotecii din comuna

5. Crearea si acreditarea unui serviciu public local de asistenta sociala
6. Atragerea de personal cu pregatire, valoare si experienta (ex. medici de familie, profesori,
invatatori, educatori etc) - oferirea de facilitati cu prioritate
7. Asigurarea trasnportului in comun
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Obiectiv specific - Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea
intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri, firme de mici si medii dimensiuni
1. Imbunatatirea climatului investitional local si stimularea cadrului asociativ si a
paretneriatelora parteneriatelor intre agenti economici, intre acestia si administratia locala
si sectorul non-profit
Masuri:
a) Revizuirea si imbunatatirea sistemelor de planificare, zonare si dezvoltare (PUG, PUZ,
RLU etc.) – aceste documente permit celor interesati in dezvoltarea unei afaceri sa faca
alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investitii si planificarea afacerilor
b) Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru inceperea (start-up) si dezvoltarea
afacerilor in domenii precum industria prelucratoare si servicii
c) Sustinerea dezvoltarii asociatiilor de afaceri si comerciale - asociatiile de afaceri pot
aduce beneficii substantiale dezvoltarii mediului de afaceri. (ex. ale atelierelor de
tamplarie si mobilier, ale celor din industria prelucrarii laptelui etc)
d) Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii si plasarii investitiilor (plasarea
utilitatilor – cai de acces, retea de apa, canalizare, etc)
e) Sprijinirea inregistrarii marcilor locale
f) Asocierea Consiliului Local cu agenti economici interesati in realizarea unor proiecte de
interes public, ca deex. obtinerea de energie elctrica din surse alternative
g) Facilitarea crearii unor parteneriate cu organizatii din alte zone din tara si din strainatate
si organizarea de schimburi de experienta in acest sens

2. Urgentarea reabilitarii infrastructurii
3. Valorificarea prin prelucrare pe plan local a produselor agricole legume, fructe, carne,
lapte, piele)
4. Calificarea, re calificarea si reconversia profesionala a resursei umane
Masuri:
a) Programe de de reconversie profesionala, recalificare si perfectionare/invatare pe
tot parcursul vietii
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b) Incurajarea antreprenoriatului
c) Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
d) Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinzatorilor locali pentru a
raspunde nevoilor de pe piata muncii si pentru asigurarea competitivitatii
economice
e) Implementarea sistemelor ISO

f) Infiintarea unei scoli de arte si meserii in comuna

5. Tehnologizarea si retehnologizarea sectoarelor cu potentia
Masuri:
a) Informarea fermierilor, meseriasilor, tamplarilor etc in legatura cu fondurile
Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltarii sectoarelor
respective
b) Achizitionarea unor utilaje agricole performante de catre fermierii locali
c) Achizitionarea unor utilaje performante de catre agentii economici ce activeaza in
celelalte sectoare de cat agricultura

6. Dezvoltarea serviciilor turistice
Masuri:
a) Informarea celor interesati in legatura cu fondurile Uniunii Europene din
b) perioada 2011 -2013 destinate dezvoltarii agroturismului si turismului
c) Construirea unor pensiuni modeme
d) Promovarea potentialului turistic al comunei

7. Promovarea produselor locale in vederea accesarii la pietele de desfacere
Masuri:
a) Participarea la festivaluri si targuri nationale si internationale
b) Realizarea de siteweb-uri de promovare a acestora
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c) Facilitarea achizitionarii produselor locale prin intermediul comertului electronic
d) Imbunatatirea site-ului primariei
e) Realizarea unui site al comunei
f) Realizarea de brosuri si pliante de prezentare
g) Invitarea personalitatilor si investitorilor la evenimentele culturale si traditionale
organizate

8. Promovarea comunitatii
Masuri:
a) Imbunatatirea site-ului primariei
b) Realizarea unui site al comunei
c) Realizarea de pliante si brosuri de prezentare
d) Invitarea personalitatilor si investitorilor la evenimentele culturale si traditionale
organizate.
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V.4 Seminarul implementarii

4.1 Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor
Obiective Specifice

Denumirea activitatilor

Termen de
implementare

Costuri (RON)
Din surse

Din surse

locale

atrase

Total

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2010

14.880,00

14.880,00

DC 6 Vama Seaca-Turdas Proiect tehnic

2011

14.880,00

14.880,00

lungime 5,84 Km

Cerere depusa PNDI

2011

Realizat lucrare

2011-2013

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2011

DC 4 Spalnaca

Cerere depusa PNDI

2011

Realizat lucrare

2011-2013

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2011

DC 112 Silivas-Hopirta

Cerere depusa la APDRP

2011

Realizat lucrare

2012-2013

15.000,00

15.000,00

1.331.170,00
7.000,00

7.000,00

4.511.808,00

2011-2012

25000

25000

DC

2011

1245000

1245000

Spalnaca-Silivas Cerere depusa la PNDI

lungime 2.465 km

Realizare lucrare

2013-2016

Modernizare drum communal Studiu de fezabilitate

2013

25000

25000

DC 110 Hopirta-Turdas 4.00 Cerere depusa la PNDI

2013

1245000

1245000
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PNDI

3.290.839,00

Moderniza drum communal Studiu de fezabilitate
5

Observatii

PNDI
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km

Realizare lucrare

2013-2016

Intretinere Strazi interioare Hoparta – lungime 15 km

2012 – 2016

45000

45000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Silivas – lungime 3 km

2012 - 2016

9000

9000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Spalnaca – lungime 4,5 km

2012 - 2016

15000

15000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Turda – lungime 5 km

2012 - 2016

30000

30000

Buget Local

Intretinere Drum Vicinal Hoparta – Ulioara de Jos – Ocna Mures

2012 - 2016

80000

80000

Buget Local

2013-2016

100000

100000

Alimentare cu apa Hoparta, Spalnaca, Vama Seaca, Turdas – 2013-2016

200000

200000

175000

175000

100000

100000

– lungime 8 km
Modernizare strazi

lungime 37,5 km
Canalizare Hoparta, Spalnaca, Vama Seaca, Turdas – lungime 2012 - 2016
23,5 km
Reabilitare si modernizare scoala cu clasele I-VIII Hopirta

2013-2016

Ministerul
Educatiei / CJA
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4.2. Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism, cultura, implicarea comunitatii si convietuire
multietnica
Obiective specifice

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

1. Organizarea de intalniri

2012

Costuri (RON)
Surse

Alte

locale

surse

5000

Responsabili

Total costuri

5000

trimestriale in fiecare

Consilul Local
si Primaria

localitate intre
reprezentantii
administratiei locale si
membrii comunitatii pentru
identificarea problemelor
curente sia modului de
solutionare a acestora
3. Organizarea unor



Identificarea surselor de finantare

sarbatori cu specific local



Constituirea comitetului de organizare



Organizarea sarbatorii

4. Reabilitarea terenurilor



Identificarea surselor de finantare

de sport in Hoparta si



Intocmirea documentatiei de finantare

Vama Seaca



Achizitia executarii lucrarilor
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2012

15000

15000

Consilul Local
si Primaria

2012 - 2014

45000

45000

Consilul Local
si Primaria
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6. Organizarea de



Identificarea surselor de finantare

competitii sportive



Constituirea comitetului de organizare



Organizarea competitiei
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2015

20000

20000

Consilul Local
si Primaria
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4.3. Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Obiective specifice

2. Amenajare parcuri in
localitatile comunei
3. Amenajare locuri de
joaca pentru copii in
localitatile comunei
3. Reabilitarea caminelor
culturale din localitatile
Turdas, Vama Seaca,
Spalnaca si Silivas

4. Reabilitarea biliotecii
locale

5. Reabilitarea Arhiva,

Denumirea activitatilor























Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
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Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

Responsabili

2012 - 2014

40000
0

400000

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

2012 - 2014

10000
0

100000

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

2014 - 2016

15000
0

150000

CNI / Consilul
Local /
Primaria

2014 - 2016

15000

15000

Consilul Local
/ Primaria

2014 - 2016

15000

15000

Consilul Local
/ Primaria
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6. Reabilitarea Muzeului
Satului







Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
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2014 - 2016

15000

15000

Consilul Local
/ Primaria
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IV.4.4. Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri,
firme de mici si medii dimensiuni

Obiective specifice

1. Oferirea de facilitati
intreprinzatorilor
3. Constituirea de asociatii
agricole

Denumirea activitatilor





Identificarea potentialilor membrii
Identificarea unei locatii
Derularea demersurilor de constituire
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Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

Responsabili

2012 - 2016

25000

25000

2013

20000

20000

Consilul Local
si Primaria
Consilul Local
si Primaria
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V.5 Planul de actiuni 2012

4.1 Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor
Obiective Specifice

Denumirea activitatilor

Termen de
implementare

Costuri (RON)
Din surse

Din surse

locale

atrase

Total

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2010

14.880,00

14.880,00

DC 6 Vama Seaca-Turdas Proiect tehnic

2011

14.880,00

14.880,00

lungime 5,84 Km

Cerere depusa PNDI

2011

Realizat lucrare

2011-2013

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2011

DC 4 Spalnaca

Cerere depusa PNDI

2011

Realizat lucrare

2011-2013

Modernizare drum comunal Studiu de fezabilitate

2011

DC 112 Silivas-Hopirta

Cerere depusa la APDRP

2011

Realizat lucrare

2012-2013

15.000,00

15.000,00

1.331.170,00
7.000,00

7.000,00

4.511.808,00

2011-2012

25000

25000

DC

2011

1245000

1245000

Spalnaca-Silivas Cerere depusa la PNDI

lungime 2.465 km

Realizare lucrare

2013-2016

Modernizare drum communal Studiu de fezabilitate

2013

25000

25000

DC 110 Hopirta-Turdas 4.00 Cerere depusa la PNDI

2013

1245000

1245000

km

2013-2016

Realizare lucrare
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PNDI

3.290.839,00

Moderniza drum communal Studiu de fezabilitate
5

Observatii

PNDI
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Intretinere Strazi interioare Hoparta – lungime 15 km

2012 – 2016

45000

45000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Silivas – lungime 3 km

2012 - 2016

9000

9000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Spalnaca – lungime 4,5 km

2012 - 2016

15000

15000

Buget Local

Intretinere Strazi interioare Turda – lungime 5 km

2012 - 2016

30000

30000

Buget Local

Intretinere Drum Vicinal Hoparta – Ulioara de Jos – Ocna Mures

2012 - 2016

80000

80000

Buget Local

2013-2016

100000

100000

Alimentare cu apa Hoparta, Spalnaca, Vama Seaca, Turdas – 2013-2016

200000

200000

175000

175000

100000

100000

– lungime 8 km
Modernizare strazi

lungime 37,5 km
Canalizare Hoparta, Spalnaca, Vama Seaca, Turdas – lungime 2012 - 2016
23,5 km
Reabilitare si modernizare scoala cu clasele I-VIII Hopirta

2013-2016

Ministerul
Educatiei / CJA
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4.2. Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism, cultura, implicarea comunitatii si convietuire
multietnica
Obiective specifice

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

1. Organizarea de intalniri

2012

Costuri (RON)
Surse

Alte

locale

surse

5000

Responsabili

Total costuri

5000

trimestriale in fiecare localitate

Consilul Local
si Primaria

intre reprezentantii administratiei
locale si membrii comunitatii
pentru identificarea problemelor
curente sia modului de
solutionare a acestora
3. Organizarea unor sarbatori cu



Identificarea surselor de finantare

specific local



Constituirea comitetului de organizare



Organizarea sarbatorii

4. Reabilitarea terenurilor de



Identificarea surselor de finantare

sport in Hoparta si Vama Seaca



Intocmirea documentatiei de finantare



Achizitia executarii lucrarilor

6. Organizarea de competitii



Identificarea surselor de finantare

sportive



Constituirea comitetului de organizare



Organizarea competitiei
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2012

15000

15000

Consilul Local
si Primaria

2012 - 2014

45000

45000

Consilul Local
si Primaria

2015

20000

20000

Consilul Local
si Primaria
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4.3. Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Obiective specifice

2. Amenajare parcuri in
localitatile comunei
3. Amenajare locuri de
joaca pentru copii in
localitatile comunei

Denumirea activitatilor








Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

Responsabili

2012 - 2014

40000
0

400000

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

2012 - 2014

25000

25000

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

IV.4.4. Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri,
firme de mici si medii dimensiuni

Obiective specifice

Denumirea activitatilor

1. Oferirea de facilitati
intreprinzatorilor
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Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

Responsabili

2012 - 2016

45000

Consilul Local
si Primaria

45000
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

5

6

7.

Deloc

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Lopadea Noua.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
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implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul

Naţional

de

Dezvoltare

(PND)

este

instrumentul fundamental prin care România va încerca să
recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept
specific politicii europene de coeziune economică şi socială
(Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare
strategică şi programare

financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta şi stimula dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
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asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă
de transformări determinate atât de schimbările globale
geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socioeconomic. Contextul general menţionat ca şi evoluţii
posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare
Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor
responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului Transilvaniei
cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul
mijlociu al râului Mureş, care traversează judeţul de la
nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona
Şibot).
Suprafaţa

judeţului

este

de

6.231

kmp,

reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 - lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest
punct de vedere în categoria judeţelor de mărime mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Teritoriul Dealurilor Lopadea , a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe acest teritoriu
au fost descoperite urmele unei aşezări din epoca bronzului , suprapusă de vestigii din epoca
fierului şi de o aşezare cu o necropolă din perioada prefeudală ( sec. VII d.C. ) , în care s-au găsit
vârfuri de lance , scăriţe din fier şi un topor din fier. Siturile arheologice de la Lopadea Nouă
din punctul ,, GORGAN ”, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice ale judeţului Alba.
După cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar ( ultima parte a sec. XI şi începutul
sec. XII ) , pentru a-şi consolida stăpânirea şi a apăra noile hotare ale regatului , au fost
colonizaţi secuii , populaţia maghiară din Panonia , în unele localităţi transilvănene .
Locuirea continuă şi neântreruptă a acestui spaţiu de viaţă , se reflectă şi în caracterul sedentar
al populaţiei , care avea ca ocupaţie principală , cultura plantelor , creşterea animalelor şi
viticultura.
Cele mai multe aşezări sunt concentrate de-a lungul văii Râtului , în depresiunea Lopadea .
După mărime satele sunt mici , sub 500 locuitori şi mijlocii între 500-1500 locuitori.
Principala localitate Lopadea Nouă , este situată în partea central-estică a judeţului Alba ,
la o distanţă de 40 km de municipiul Alba Iulia şi la 8 km de oraşul cel mai apropiat , Aiud.
Localitatea datează din 896 , fiind propritatea lui Gyula , un conducător din Ardeal al magharilor
stabiliţi recent în zonă . În documentele scrise, localitatea datează din perioada descălecatului
maghiar şi făcea parte din domeniul reginei Ungariei , aprox. anul 1030. Este atestată
documentar pentru prima dată în anul 1202, cu numele Villa Lapad. În anul 1698 , apare cu
numele de Magyar Lapad , iar din 1939 , Magyarlapad . Numele satului dovedeşte faptul că
această aşezare a fost locuită de maghiari. Referitor la existenţa şcolii pe aceste meleaguri , este
legată de apariţia religiei reformate , în anul 1564. Pe tavanul bisericii , apar înscrieri în limba
latină din anii 1759, 1760 şi 1761: LUDI MAGISTER PETRI BITAI – Bitai Peter învăţător.
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În perioada 1680-1904, şcoala elementară a funcţionat sub patronatul Bisericii
Reformate, într-o clădire care şi astăzi aparţine Parohiei Reformate. Anii 1904-1905 , a fost
primul an, când şcoala era de stat . La început vorbim de şcoala elementară de 4 clase şi apoi din
1958-1959 , şcoala funcţionează cu 7 clase generale , iar din 1965 şcoala generală de 8 clase .
O altă localitate a comunei Lopadea Nouă şi a doua ca mărime după satul de centru
Lopadea Noua , este satul Ciuguzel . Prima atestare documentara , deci cea mai veche menţiune
scrisă şi cunoscută în legătură cu satul Ciuguzel este prin anii 1202-1203, în unul din volumele
de Documente privind istoria României . S-a mai numit Csuguzel , Fugad , dar , de fapt , în
prima menţiune cunoscută nouă se numeşte cu totul altfel şi anume Feketefee . Făra a ne da
seama ce s-a întâmplat , nici de ce a urmat apoi o perioada de decadenţă , numindu-se Ciugod cel
Mic , apoi iar Fugod . Totuşi numele de Ciuguzel rămâne , am spune , consacrat , după anul 1830
fiind tot mai des întâlnit , chiar dacă nu întotdeauna sub aceeaşi formă . Până în jurul anului
1850, în diferitele înscrisuri , numele apare atât în Fugad cât şi ca Ciugăzăl , în funcţie de
Administraţia care făcea referire la sat , respectiv maghiară , austriacă sau românească. În cea ma
veche statistică găsită din anul 1818 , în „ tabela celor cuvenite ” , se arată că în satul Ciuguzel
erau 440 suflete , deci aprox. 100 familii. Situaţia materială era defavorabilă pentru cei mai
mulţi: familia preotului fiind liberă , erau câţiva arendaşi ,iar restul erau iobagi. În anul 1821,
situaţia materială era mai prosperă , urmând apoi să scadă simţitor până în anul 1848. Apoi , din
datele existente se spune că în anul 1901 , învăţătorul o ducea atât de greu încât trebuia să-şi
cerşească pâinea, dar nici aşa nu şi-o putea dobândi pentru că nu era de unde ( Actele Mitropoliei
Blajului, doc. nr. 837/1902)
Satul Băgău, este un alt sat al Comunei Lopadea Nouă . Prima atestare documentară a
satului Băgău, datează de la jumătatea secolului al XIII-lea , prin anul 1251 , aşa cum o
dovedeşte un document păstrat la biblioteca muzeului din Alba- Iulia . Existenţa bisericii este
evidenţiată în jurul anului 1600, pe locul Bisericii de lemn cu Hramul Teodor Tiron . Această
biserică de lemn, care actualmente este declarată muzeu , este atestată documentar în anul 1733,
dar unii specialişti contesta acest lucru , susţinând faptul că este mai veche , ea fiind mutată
dintr-un sat de pe Câmpia Transilvaniei. Biserica este construită din bârne de brad şi aşezate pe
stâlpi de stejar , are formă de navă , cu altarul de formă poligonală cu şase laturi. Clopotniţa şi
turnul, par a fi adăugate mai târziu.
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Biserica de lemn este încadrată de specialişti în categoria B, a bunurilor de patrimoniu .
Există de asemenea trei icoane pictate pe lemn şi un clopot având înscris anul 1791.
Celelate sate ale comunei , sunt mai mici , actualmente , fiind mai departe de drumul
judeţean şi datorită plecării populaţiei în perioada ceauşistă la oraş sau în alte sate din jur.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Comuna Lopadea Nouă este asezată în partea de N-E a judeţului Alba şi are o suprafaţă
de 9357 ha (93,57 kmp). În partea de nord se învecinează cu comuna Hopîrta , în partea de nordest cu comuna Sona , în partea de sud , cu comuna Craciunel de Jos , la sud- vest cu comuna
Rădeşti , la vest cu Municipiul Aiud şi la nord- vest cu oraşul Ocna Mureş.
Teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă se compune din şapte localităţi :
Lopadea Nouă , Băgău , Beţa , Ciuguzel , Asînip , Odverem şi Ocnişoara .
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 9357 ha, din care: arabil 3.450
ha, 2.559 ha păşuni, 869 ha fâneţe , 76 ha vie , 131 ha livezi , 1384 ha păduri , 888 ha alte
terenuri .
Din punct de vedere geologic , regiunea face parte din Bazinul Transilvaniei .
Caracteristica principală a acestei subunităţi o constituie gradul înalt de modelare a reliefului . Se
întâlnesc văi asimetrice dezvoltate , adevărate depresiuni , ca acelea ale Râtului.
O altă caracteristică a zonei sunt alunecările de teren şi eroziunea solului. Alături de
alunecările vechi din localitatea Băgău , sat aparţinător comunei , se întâlnesc şi cele recente din
localitatea Beţa.
Mai sunt de amintit prezenţa unor vulcani noroiaşi pe valea Râtului , la Băgău şi Beţa şi a
sărăturilor de la Ocnişoara.
Depresiunea Lopadea Nouă , are aspectul unui golf asimetric , deschis spre Valea Mureşului.
La nivelul luncii , depresiunea are un aspect ramificat , pătrunzând pe văile afluienţilor mai
mari ai Văii Râtului ( Odverem , Ciuguzel şi Asînip ) .
Pe partea dreaptă a Văii Râtului , sunt aşezate satele Lopadea Noua şi Băgău . Luncile
pârâurilor secundare sunt bine dezvoltate , dar umede şi pe alocuri mlăştinoase , din această
cauză satele le-au ocolit preferând să se aşeze în bazinul superior al acestor văi – satele Beţa ,
Odverem , Ciuguzel şi Asînip.
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Clima comunei Lopadea Nouă se include în clima dealurilor Podişului Transilvaniei .
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9-8 grade C.
Luna iulie este de obicei cea mai călduroasă , cu temperaturi de 30 grade C. Cantitatea de
precipitaţii anuală este de 600-700 mm/an . Luna cea mai ploioasă este iulie (80 mm ) , iar cea
mai săracă în precipitaţii este ianuarie ( 30 mm)

Regimul pluviometric se caracterizează prin

variaţii mari anuale . Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este de 110 zile. Primul strat de
zăpadă de formează în perioada 1-10 decembrie , iar ultima după 10 martie.
Densitatea apelor curgătoare este de 0,16 km/metru pătrat . Principalele cursuri de apă sunt
văile Fărău şi Râtului , care au caracter torenţial , cu mari variaţii de debit în cursul anului.
Vegetaţia acestor dealuri este caracteristică Podişului Transilvaniei , cuprinzând biocenoza
pajiştilor şi păşunilor. Pădurile aveau o întindere mult mai mare , iar esenţele caracterisice zonei
sunt gorun , cer , cireş sălbatic , etc. Speciile de fag se întâlnesc foarte redus în zona lacului Tău
Fără Fund . Plantele ierboase cuprind peste 140 de specii . Animalele care populează zona sunt
variate , iar răspândirea lor este stâns legată de relief şi vegetaţie .Astfel pădurile de foioase sunt
populate cu mistreţi , vulpi, iepuri , căprioare , iar în zona vegetaţiei ierboase este foarte
răspândit fazanul .
Culturile agricole : în comuna Lopadea Nouă , predomină cerealele – porumb, grâu,
orzoaică , ovăz , rădăcinoasele – catoful , legumele , viţa de vie şi pomii fructiferi.
Suprafaţa arabilă a comunei este de : 3450

ha şi reprezintă 37%din suprafaţa

administrativă .
Pe culmile înguste şi pe versanţii înclinaţi cu expoziţie sudică şi vestică sunt
cernoziomurile slab levigate sau chiar cernoziomurile tipice , iar pe cele nordice şi estice
întâlnim cernoziomul puternic levigat . Solul brun de pădure apare doar pe suprafeţele
împădurite şi în partea nord-estică a regiunii , unde eroziunea este moderată.
Suprafaţa agricolă a comunei este de 7.058 ha , din care 3.450 ha arabil ,2.559 ha
păşuni , 869 ha fâneţe , 75 ha vie şi 131 ha livezi . Suprafaţa arabilă este culivată cu următoarele
: cereale , cartofi , legume , pepiniere floricole şi pomicole , plante furajere ( lucernă ) .

Page
23

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Lopadea Noua, Jud. Alba

II.3 Infrastructura locala
Transporturi feroviare nu sunt în zonă, mijloacele de transport folosite sunt cele pe cale
rutieră.
Drumul Judeţean 107 E , este proaspăt asfaltat, reprezintă principala cale de acces în
comună din direcţia oraşului Aiud şi străbate comuna , începând cu localitatea Băgău şi până în
comuna Hopârta .
În categoria drumuri comunale sunt încadrate :
-

DC 15 - Lopadea Nouă – Ciuguzel , cu o lungime de 2,5 km ,
asfaltat.

-

DC 13 – Lopadea Nouă – Beţa , cu o lungime de 5 km,
tratament bituminos şi cuprins în programul de asfaltare în anul
2011.

-

DC 14 Lopadea Nouă – Odverem- Ocnişoara , cu o lungime de
5,5 km, drum pietruit

-

DC 16 Lopadea Nouă – Asînip , drum cu o lungime de 2,5 km ,
pietruit şi reabilitat în 2011

În satul, Lopadea Nouă , centru de comună funcţionează un oficiu poştal, iar pe total
comună sunt un număr de 4 factori poştali.
Există un releu de radiotelefonie care acoperă întreaga comună .De asemenea are semnal
telefonic atât reţeaua Orange, Vodafone cât şi alte reţele. Televiziunea este asigurată prin reţea
de tip cablu şi antene parabolice care funcţionează în paralel.
Alimentarea cu apă potabilă : În satele Lopadea Nouă şi Băgău , s-a realizat lucrarea de
alimentare cu apă potabilă de la magistrala Sebeş –Aiud . În celelate sate ale comunei ,
alimentarea cu apă potabilă se face în sistem individual din fântânile existente în gospodăriile
proprii .
In ceea ce priveste infrastructura pe sanatate: În satul de centru Lopadea Nouă , este
Dispensarul Medical , cu medic de familie şi asistentă , iar în satele Băgău şi Ciuguzel sunt
amenajate două locaţii pentru consultarea bolnavilor , amenajate cu minimum necesar.
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II.4 Invatamantul

Pe raza comunei sunt două şcoli generale cu clasele I-VIII şi două şcoli primare cu
clasele I-IV, de asemenea sunt şi patru grădiniţe pentru preşcolari.
Şcoala generală de 8 clase din satul de centru Lopadea Nouă , funcţionează din anul
1965, în prezent ea fiind renovată şi dotată conform standardelor , având încălzire centrală ,
internet şi apă. Şcoala generală din localitatea Ciuguzel , a funcţionat până în anul 2002 în în
castelul familiei Banfi , iar apoi printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană , s-a construit
Şcoala Generală de 8 clase , o construcţie nouă , dotată cu toate utilităţile , construită sub atenta
coordonare a Primarului comunei Dr. Indreiu Marian , fiu al satului . Această construcţie a fost o
dorinţă mai veche a cetăţenilor satului , de a avea o şcoală nouă . În satele Băgău şi Beţa ,
funcţionează şcoli primare cu clasele I-IV şi grădiniţe pentru preşcolari. Trebuie să amintim aici
şi existenţa în patru sate ale comunei Lopadea Nouă – Lopadea Nouă , Băgău , Beţa , Ciuguzel ,
cămine culturale , toate recent renovate şi dotate cu toate utilităţile : camere frigorifice , aer
condiţionat, veselă.
O parte din şcolile existente în comuna au fost desfintate ca urmare a numărului tot mai
redus de elevi şi a depopulării satelor , în perioada colectivizării ( şcoala de la Asînip ,
Ocnişoara şi Odverem )

II.5 Cultura
Pe lângă depopularea şi îmbătânirea satelor în general , şi a populaţiei comunei Lopadea
Nouă în special , în prezent se duce o luptă împotriva a tot ceea ce –l putea ţine pe om – şi
populaţia în general , indiferent că era vorba de un obicei popular , sau că era vorba de tradiţii
naţionale , sau chiar portul naţional care , a-nceput să se piardă şi doar puţini sunt cei care acum
mai deţin un costum popular .
S-au mai păstrat totuşi unele obiceiuri şi tradiţii locale . Spre exemplificare , dintre
acestea se pot aminti :
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- colindul de Crăciun – nu este ceva specific, comunei , fiind o tradiţie creştinească ,
pretutindeni răspândită. Ceea ce e însă specific , locului e „ tehnica” , acestei tradiţii : în ajun ,
încă dis-de-dimineaţă , copiii de la primii paşi şi până la clasele VII-VIII , în grupuri de câte 3-5
până la 10-15 , iau satul la rând casă de casă –şi e o splendoare să auzi practic tot satul răsunând
de colinde , colindătorii fiind răsplătiţi cu biscuiţi , bomboane , mere, nuci , iar mai nou cu bani
Toată această activitate se termină în jurul prânzului , urmând apoi spre seară şcolarii
mai mari şi tineretul necăsătorit care durează până spre miezul nopţii şi sunt serviţi cu prăjituri şi
un pahar cu vin . După miezul nopţii urmează cei căsătoriţi , perechi-perechi , care colindă până
spre dimineaţă , iar noaptea ce urmează Naşterii Domnului , colindă bătrânii , care oricum în
ajun au rămas acasă pentru a-şi primi colindătorii .
Alte obiceiuri mai sunt : „furatul porţilor de Anul Nou” – adică tinerii fură porţile fetelor
de măritat şi le duc la vreun drăguţ cunoscut sau bănuit ; „moaşele ”– petrecerea din noaptea
următoare revelionului şi rezervată mai ales bătrânilor , de unde şi numele , pe considerentul că
tineretul şi-a petrecut deja cu o seară înainte ; „ silitul”din duminica prinderii postlui de paşti ;
„împreunatul oilor”, „cununia ”- căsătoria , „ priveghiatul mortului ” ,şi „ pomana ” mortului .
Având în vedere faptul că , în cadrul comunei Lopadea Nouă, jocurile şi dansurile
populare , atât cele maghiare cât şi cele româneşti , în special „ Haidăul” , au o tradiţie veche, din
iniţiativa Consiliului Judeţean Alba , Inspectoratul de Cultură Alba şi Consiliul local Lopadea
Nouă , în anul 1997 s-a creat Festivalul folcloric interetnic „FRĂŢIA ”. Acesta are ca scop
păstrarea tradiţiilor comunităţii româneşti şi maghiare din această zonă , în ceea ce priveşte
folclorul . După un an , în 1998 , Fundaţia Ethnika , iniţiază în aceeaşi perioadă cu fesivalul
folcloric – 17 iulie -23 iulie , a fiecărui an o tabără internaţională de dansuri pipulare .
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II.6 Situatia socio-demografica
Comuna Lopadea Nouă , datorită lipsei condiţiilor cerute de procesul de industrializare ,
a rămas un spaţiu exclusiv rural. Satele sale componente sunt diferite ca mărime , dar fac parte
din categoria satelor mici. Acestea sunt : Lopadea Nouă (1053 locuitori) – reşedinţă de comună ,
Ciuguzel ( 655 locuitori ) , Băgău ( 569 locuitori ) , Beţa ( 469 locuitori ) , Asînip (156 locuitori
), Odverem ( 623 locuitori ) , Ocnişoara (37 locuitori ) .
Din datele existente se observă faptul că din anul 1850 până în anul 1977 , populaţia a
crescut de la 3859 locuitori la 4403 locuitori , valori maxime înregistrându-se în anul 1941 cu
5154 locuitori şi în anul 1956 cu 5378 locuitori .
Populaţia comunei Lopadea Nouă , a cunoscut o creştere continuă până în anul 1977 .
Începând cu anul 1992 şi până în prezent , populaţia înregistrează un declin numeric , ce se
menţine în parametrii semnificativi , urmare a asocierii a doi factori concurenţi şi complementari
: liberalizarea avortului şi înrăutăţirea stării economice.
Numărul populaţei fiecărui sat a variat în decursul timpului în funcţie de evoluţia
natalităţii , mortalităţii , migraţiei , apropierii sau depărtării de principalul centru industrializat ,
oraşul Aiud.
Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Alba în anul 2009, numărul total al
locuitorilor comunei a fost de 2.883 .
Numărul total de locuitori al comunei la recensământul din martie 2002, este de 3001 ,
cu un număr de 988 gospodării.
Structura populaţiei ocupate:
Anul

2002

Total

Populaţie activă

Populaţie

Total

3001

1215

Populaţie inactivă

Pop.
ocupată

Someri

1080

135

Total

Elevi

Alte
pers.
Pensionari
inact

1786

358

955

473

Ca etnie: 1395 persoane sunt români , 1599 sunt maghari , 6 romi şi 1 german , iar ca
religie 1349 sunt ortodocşi , 1590 reformaţi , 40 greco- catolici , iar restul alte religii.
Structura populaţiei pe sexe a fost urmărită pe datele de la recensământul agricol din
2001 , date obţinute de la Centru Judeţean de Statistică Alba
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Structura populaţiei pe grupe de sexe :
Anul

2002

Localitatea
M

F

Lopadea Nouă

530

523

Ciuguzel

330

335

Băgău

302

267

Beţa

252

217

Asînip

78

78

Odverem

28

34

Ocnişoara

20

17

1540

1471

Total Comună

Din analiza tabelului se observă un uşor excedent de masculin faţă de populaţia feminină
( 51% masculin şi 49% feminin) .
Conform recensământului asgricol din anul 2010, situaţia gospodăriilor care utilizează teren
agricol pe raza comunei Lopadea Nouă , se prezintă astfel :
-

unităţi fără personalitate juridică – 1.227 , cu suprafaţa agricolă utilizată – 4.542,71 ha

-

unităţi cu personalitate juridică – 15 , cu suprafgaţa agricolă utilizată - 1.399,75 ha
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II.7 Economia
Amplasarea comunei Lopadea Nouă , într-o zonă defavorizată economic, determinată de
diminuarea drastică a activităţii monoindustriale , duce la împosibilitatea de a asigura surse de
existenţă a unei

populaţii relativ numeroase. O bună parte dintre locuitori au ca singură

posibilitate de existenţă agricultura, micii înteprinzători şi turismul.
Numarul exploatatiilor agricole în anul 2010 este de 1227 , in care se găsesc un nr. de
755 cap. bovine , 1.838 cap. porcine ,alături de alte animale : ovine, păsari, fam. albine etc.
Crescătorii de bovine sunt organizati in cadrul unei asociatii locale .
Înteprinzătorii sunt axaţi unii , în domeniul agriculturii – creşterea oilor , creşterea vacilor
de lapte , cultivarea pomilor şi a viţei de vie , cultivarea terenului agricol – cereale , tutun ,
cartofi , legume , flori , alţii în domeniul prelucrării lemnului – ateliere de fabricare sicrie şi alte
produse din lemn. Ca şi societăţi mai importante funcţionează o fabrică de lapte şi câteva
societăţi de prelucrare a lemnului.
Activităţile de construcţii au un caracter sezonier, neexistând o unitate specializată în
construcţii. În comuna Lopadea Nouă , în ultimii , având în vedere faptul că s-au depus mai
multe proiecte cu finanţare europeană pentru agricultură ( dezvoltarera fermelor de subzistenţă şi
instalarea tinerilor fermieri ) , s-au înfiinţat mai multe persoane fizice autorizate, având ca obiect
de activitate cultivarea terenului şi creşterea animalelor
Din punct de vedere al funcţiilor economice satele comunei Lopadea Nouă intră în categoria
aşezărilor rurale cu activităţi predominant agricole – cultivarea terenului şi creşterea animalelor .
O activitate cu tradiţie în comuna Lopadea Noua , este şi cea de prelucrare a lemnului –
producerea de sicrie în mai multe ateliere .
Activitatea de bază în gospodăriile comunale este cultivarea terenului – cereale, legume,
plante furajere , viţă de vie , pomi şi flori. Cultivarea florilor este o activitatea mai nouă a
locuitorilor comunei , dar care aduce venituri considerabile familiior care se ocupă cu această
cultură. Referitor la creşterea animalelor , se observă o scădere a efectivelor de animale, datorită
îmbătrînirii populaţiei şi a preţului foarte scăzut al laptelui şi cărnii de porc.
Datorită faptului că suntem într-o zonă cu o mare varietate de valori etno-culturale
tradiţionale, folclor, etnografie, tradiţii şi un cadru natural deosebit o activitate de perspectivă
ar putea fi agroturismul.
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II.8 Turismul
Peisajul natural al comunei Lopadea Nouă este format din dealuri cu păşuni şi terenuri
arabile , precum şi păduri întinse.
Ca şi obiective turistice am putea aminti : Tăul fără fund , din localitatea Băgău , Lacul
cu apă sărată din localitatea Ocnişoara , Biserica de lemn din localitatea Băgău , precum şi
rezervaţia naturală a Facultăţii de Herpetologie din Cluj- Napoca , în suprafaţă de circa 42 ,00 ha
, din localitatea Ciuguzel. Pe această rezervaţie se gasesc o mare varietate de plante şi insecte
rare şi protejate , datorită faptului că este singurul loc din ţară unde se întâlnesc aceste specii .
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica

Administratia publica locala a localitatii Lopadea Noua a înteles necesitatea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Lopadea Noua, în mod
participativ, în vederea unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de
document pentru atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Lopadea Noua, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii
Lopadea Noua, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Lopadea Noua;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Lopadea Noua;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Lopadea Noua si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Hirceaga Romul; Moldovan
Daniel; Alexa Virgil; Pojar Mircea; Vaida Teodor; Alexa Ioan; Baciu Vasile; Pjar Victor; Kiss
Arpad; Turzai Mihai; Popa Dorin; Maier Sorin ; Szoga Stefan; Molnar Gheorghe; Alexa Felicia;
Gyulay Stefan.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
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stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Lopadea Noua.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

64,30 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

2,70 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 86,7%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 2,7% - interes foarte mare;
b) 49,8% - interes mare;
c) 45,8% - interes mediu;
d) 1,2% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 43,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 41,4% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,8% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,3% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

18,9% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

45,7% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

52% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

66,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

25,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

75,9% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT
Primaria comunei Lopadea Noua, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune
strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand
exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Lopadea Noua, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile
si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare
regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Lopadea Noua, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va
Page
36

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Lopadea Noua, Jud. Alba

trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Lopadea
Noua, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest
lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta activitatilor economice: Biomilk; tamplarie;

-

Nu este promovat potentialul turistic;

cresterea animalelor (20 societati); reparatii auto (2

-

Stare precara a Bisericii Vechi;

societati);

-

Lipsa unei Brutarii in Ciuguzel din cauza lipsei

-

Existenta centrelor de colectare a laptelui si branzeturilor;

-

Existenta forma geografica aferenta potentialului de

-

Lipsa centru de colectare la Asinip;

amenajare a unor balti piscicole;

-

Lipsa unei asociatii agricole;

-

Existenta Bisericii Sfântul Teodor Tiron- muzeu istoric sec
– XVIII-lea;

-

Existenta Bisericii reformat-calvina din satul Lopadea –
sec XV-lea;

-

Existenta castelului Baron Banfi – Ciuguzel;

-

Existenta obiectivelor turistice: Taul fara fund (Bagau);
Izvor cu apa sarata (Ocnisoara); Rezervatia naturala de
stepa, fauna si flora Cicard;

-

Existenta zonelor favorabile dezvoltarii agroturismului;

-

Existenta manifestarilor culturale precum Festivalul de
dansuri populare cu participanti din afara tarii;
manifestari de ziua satului;
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RISCURI
OPORTUNITATI
- Exploatarea evenimentelor culturale, şi tradiţionale- Cresterea numarului de someri;
existenţa unor tradiţii locale prin care comunitatea pate fi
- Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
cunoscută-existenţa zilelor comunei
potenţialul turistic existent;
- înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile
europene
- Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
- posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi,
necorespunzătoare administraţiei publice locale pentru
studenţi, străini într-un mediu plăcut şi nepoluat
investiţii de acest gen
- prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea
permanentă a acesteia
- încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
- Înfiinţarea unor centre de consultantă agricolă si
posibilitatea IMM care există în zonă de a se extinde ,
susţinute fiind de resursele existente în zona

Page
39

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Lopadea Noua, Jud. Alba

MEDIU SI RESURSE
-

PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

-

Existenta unui relief variat;

-

Existenta terenurilor nelucrate datorita veniturilor mici si

-

Existenta Padurilor;

-

Terenuri fertile;

-

Lipsa apei potabile in unele sate componente;

-

Existenta unui serviciu de salubrizare;

-

Exista cazuri isolate de poluare din partea crescatorilor de

a gradului de imbatranire a populatiei;

animale;
-

Deversarea apei reziduale in santul stradal – Ciuguzel,
Bagau si Lopadea;

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei
şi investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar
putea polua zona;
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
- Existenta sistemelor de alimentare cu apa potabila in
satele Bagau, Lopadea si urmeaza in Ciuguzel;
- Existenta alimentarii cu energie electrica la nivelulu
intregii localitati;
- 50% din infrastructura rutiera a localitatii a fost
reabilitata;
- Exista scoli si gradinite in toate satele in afara de Asinip,
Odverem si Ocnisoara;
- Existenta caminelor cultural cu dotarea aferenta in toate
satele in afara de Ocnisoara si Odverem;
- Existenta unui teren de fotbal;
- Existenta dispensarului in Bagau, Ciuguzel si Lopadea;
- Existenta unei Farmacii, dispensar veterinary si cabinet
stomatologic in Lopadea;

OPORTUNITATI
- zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică
- capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană
- PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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PUNCTE SLABE
-

Lipsa sistemului de alimentare cu apa potabila in Asinip,
Beta, Odverem, Ocnişoara;

-

Lipsa sitemului de canalizare;

-

Existenta drumurilor degradate in Bagaul Asinip; Ciuguzel
si Lopadea;

-

Terenul de fotbal nu este functional datorita lipsei echipei
de fotbal;

-

Lipsa acoperirii cu semnal mobil in toate satele;

-

Degradarea a 2 poduri din scandura din Ognisoara;

-

Starea neingrijita a rigolelor;

-

Lipsa parcarii pentru tiruri in Bagau;

-

Necesitatea schimbarii a 3 poduri in Lopadea;

RISCURI
-

degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a
celorlalte utilităţi

-

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI
- Personal calificat in serviciul administratiei publice si
educatie;
- Existenta persoanelor calificate in domeniile agricole;
viticol; pomicol, apicol, tamplarie;
- In cadrul componentei se regasesc, romani si maghiari;
- Se pastreaza datinile in randul batranilor;
- Oameni harnici, simplii, credinciosi si caracterizati de
bunatatea sufleteasca;
OPORTUNITATI
- - creşterea nivelului de calificare prin participarea în
programe regionale, naţionale şi internaţionale;
- - Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în
sensul unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a
unui loc de muncă şi de reconversie profesională
- - Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din
afara comunei prin investitori ,persoane fizice
- - legislaţie în favoare intelectualilor din mediul
rural(avantaje pentru profesorii care se stabilesc la stat)
programul de facilitare comunitară Civitas 2003
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PUNCTE SLABE
- Populatie imbatranita in 3 sate din comuna din care cu
risc crescut Ocnisoara (23 pers) si Odverem (37 pers);
- Lipsa locurilor de munca;
- Depopularea satelor;
- Lipsa calificare in domeniul turismului;

RISCURI
- ineficienţa/lipsa programelor de calificare/recalificare
profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta serviciului de asistenta sociala la nivel de

-

primarie;
-

Lipsa serviciilor sociale specific persoanelor varstnice; cu
handicap si copii abandonati;

Exista posibilitatea concesionarii unor terenuri pe termen
lung in vederea construrii de centre sociale cat si formata
de munca din cadrul commune;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor in central localitatii;

-

Personal Calificat;

cetatenilor la activitati de curatare a puturilor si

-

Cladire proprie;

podetelor;

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondurilor;

OPORTUNITATI
-

-

Neimpllicarea suficenta a primariei in mobilizarea

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Lopadea Noua.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Lopadea Noua si aprobarii Consiliului Local.

Page
45

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2015 a localitatii Cut, Jud. Alba

V.1 Seminarul viziunilor
ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

Potential turistic
promovat

Centru de
colectare Asinip

Drumurile Bagau,
Asinip, Ciuguzel,
Lopadea reabilitate

Camin de
varstnici
Odverem
infiintat

Biserica veche
reabilitata

Asociatii agricole
functionale

Poduri Ocnisoara
reabilitate

Alimentare cu
apa Asinip,
Beta, Odverem,
Ocnisoara
Sistem de
canalizare
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TRADITII
ACTIVITATI
PROMOVATE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
Manifestari
Teren de fotbal
culturale
functional
promovate
Inventariarea si
promovarea
specificului
local

Teren amenajat pentru
motociclism
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ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZATE

Pensiuni
agorturistice

Microferme
dezvoltate

Poduri Lopadea
reabilitate

Semnal
telefonie
mobila in toate
satele

Potential atropic
valorificat la
maxim (ex.
Bazine de
impachetari cu
namol,
rezervatie
silvostepa)
Pensiuni
agroturistice
Case de vacanta

Programe si
activitati de
dezvoltare a
antreprenoriatului
local

Rigole reabilitate
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

TRADITII
ACTIVITATI
PROMOVATE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor
MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC SCĂZUT

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

ÎN RÂNDUL
CETĂŢENILOR

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

REŢEA APĂ –CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ
Lipsă reţea canalizare şi
staţie de epurare

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor
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Lipsa retea de alimentare
cu apa in Asinip, Beta,
Odverem, Ocnişoara

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT
Prezenţa slabă a sectorului
ONG
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PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

MĂSURI NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

Drumuri comunale
degradate

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Strategia administraţiei de atragere
a investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Surse financiare reduse
la bugetul local pentru
infrastructura

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit antreprenorial
scăzut

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

Starea neingrijita a
rigolelor

Capacităţi insuficiente în atragerea
de investitori străini

Degradarea a 2 poduri
din scandura din
Ognisoara

SURSE FINANCIARE
INSUFICIENTE LA
NIVEL LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate

Migratia tinerilor
Absenta masurilor de
reconversie profesionala
Grad crescut de
depopularizare a satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice

Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- LOPADEA NOUA – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

CREŞTEREA
CAPACITĂŢII DE
DEZVOLTARE SOCIOECONOMICĂ A
COMUNEI LOPADEA
NOUA

CREŞTEREA CALITĂŢII
VIEŢII CETĂŢENILOR
COMUNEI LOPADEA
NOUA
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DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE
ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNA
LOPADEA NOUA
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V.4 Seminarul implementarii
Direcția strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea
continua a cadrelor
didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională
în domeniul agricol
Formare profesională
în domeniul procesării
Formare profesională
în domeniul serviciilor

Informare
Consultanţă

Dezvoltare
sectorului civic
Realizarea de
parteneriate

Dezv.echipă
gest proiecte
Planificare şi

Crearea de noi centre
de informare de tip
telecentru
Consultanţă agricolă

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice

2012

Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Depus cerere de finaţare
Realizat în toate satele

2012
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2014

Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii
publice
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Formare personal
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele
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Costuri (RON)
Din surse locale

LOPADEA NOUĂ
Observatii

Din surse
atrase

Total

2012

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2013

In parteneriat cu
alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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atragere
resurse
financiare

Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de
finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte
comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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B. Direcția strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI

Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de fezabilitate

Reabilitare
infrastructur
ă de acces:

Modernizare
drum.comun
ale
Modernizare
a străzilor
(drum
satesc)

Pietruirea
străzilor
(drum
satesc)
Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi
de acces spre
zonele cu
potenţial
turistic.

Reabilitare

DC 13, Lopadea –Beţa
DC 15, Lopadea – C iuguzel
D.C.16, Lopadea Nouă - Asînip
Sat. Băgău
Sat. Lopadea Nouă
Sat. Băgău – str. Rares
Sat . Ciuguzel
Sat. Beţa
Sat. Asînip
Sat. Odverem
Amenajare alei si rigole in satele
principale
D.C. 16, Lopadea Nouă - Asînip
Sat. Ocnişoara
Sat. Beţa
Sat. Odverem
Drum vicinal Ciuguzel –
Ocnişoara
Drum vicinal Odverem –
Ocnişoara
Drumuri de acces în sat
Ciuguzel
Drumuri de acces în sat Lopadea
Noua
Drumuri de acces în sat Băgău
Drumuri de acces în sat Beţa
Drumuri de acces în sat Asînip

Poduri din
sat. Lopadea
Nouă
Poduri din
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2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Cerere de
finanţare
2011

2009

Proiect
tehnic
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Lucrări
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013

Costuri
(RON)
Din surse
locale

Din surse
atrase
3.500.000
150.000
1.100.000

160. 000
160. 000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

Total
3.500.000
150.000
3.500.000
1.100.000
160.000
160.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

2014
2011
2012
2011
2011

200.000
50.000
50.000

200.000
50.000
50.000
50.000
20.000

2011

275.000

275.000

2012
2012

250.000
100.000

250.000
100.000

2012
2013
2013
2013

100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
100.000
50.000

2012

50.000

2012

50.000

50.000
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poduri

Extindere
reţea apă –
canal

Colectare
deşeuri
Amenajati
ecologice

sat. Ciuguzel
Poduri din
sat Băgău
Poduri din
sat Beţa
Poduri din
sat.
Odverem
Poduri din
sat.
Ocnişoara
Extindere
reţea apă
pot.
Ciuguzel
Introducere
apă potabilă
Primărie şi
alte instituţii
de pe raza
comunei
Ext. Apă
pot. Beţa
Realizare canalizare şi staţii de epurare
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
alimentarea cu apă
Realizarea sitem de colectare şi platformelor de
sortare şi depozitare a deşeurilor
Amenajarea albiilor văilor
Lopadea Nouă
- Beţa
Lopadea Nouă
-Odverem
Lopadea Nouă
- Asînip
Amenajare
Valea din sat.
Băgău
Protejarea pajiştilor şi
Curatirea şi
pădurilor
intretinerea
pajistilor
Curatirea şi
intretinerea
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2012

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

50.000

50.000

2013

50.000

50.000

2012

750.000

2013

750.000

750.000

2013

800.000

2014
2014

5.000.000
2.000.000

800.
000
5.000.000
2.000.000

2015

4.000.000

4.000.000

2012

50.000

50.000

2013

50.000

50.000

2014

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

200.000

200.000

2016

200.000

200.000

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Lopadea Noua, Jud. Alba

Amenajări
turistice

Reabilitare
reţea
electrică
Amenajarea
centrului
civic
Construire,
renovarea
modernizare
a şi dotarea
clădirii
administrativ
esi culturalsportive

padurilor
Inpaduriri
Macare ari
protejate şi
Natura 2000
Amenajare zone turistice
Amenajare
zona TĂU
FĂRĂ FUND
Amenajare
zona Fântâna
cu apă sărată
Ocnişoara
Înreţinere trasee turistice
Amenajare
traseu biciclete
Amenajare
pista pentru
motociclism
Reabilitarea reţelei de alimentarea cu energie
electrică
Reabilitarea reţelei publice de iluminat
Amenajare peisagistică parcuri, parcări, în satele
Lopadea Nouă , Băgău ,Ciuguzel , Beţa
Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii la
şcolile din comună
Reparaţii Şc.
Băgău
Şcoli
Construire
şcoala Beţa
Reparat
Dispensare
dispensar uman
Reparat
dispensar
veterinar
Cămine culturale
Renovarea
caminelor
culturale
Introducerea
apei potabile
Achiziţionarea
de costume
populare
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2014

2015

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2011

20.000

20.000

2012

500.000

500.000

2016
2016

2015
2013
2016
2014

2013
2013

2012

2012
2016
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Investiţii pt.
servicii de
administrare
Investiţii pt.
economia
socială:

Intretinere şi
dotare
biblioteca
Muzee
Întreţinerea
expoziţiei
etnorafice
Dotări pt. sport
Realizare sala
de sport
Realizare teren
de fotbal Beta
şi Ciuguzel
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni
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2013

2012

5000

5000

2015
2011

2015
2016
2013

80.000

80.000

200.000
500.000

200.000
500.000
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C.Direcția strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNĂ

Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Comasarea
terenurilor
fărâmiţate

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Stabilire propietăţii
Realizare hărţii topo
Comasare terenuri
Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermerle de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
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Termene

2015
2015
2015
2013
2013
2013
2012
2012
2012

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse
atrase

Total

PNDR
PNDR

2012
2012

PNDR

2015
2015
2015
2015
2014

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012

Direcția strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea
continua a cadrelor
didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională
în domeniul agricol
Formare profesională
în domeniul procesării
Formare profesională
în domeniul serviciilor

Consultanţă

Dezvoltare
sectorului civic
Realizarea de
parteneriate
Dezv.echipă
gest proiecte
Planificare şi
atragere
resurse
financiare

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice

2012

Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare
Identificare nevoi

2012
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii
publice

2012
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Observatii
Din surse
atrase

Total

2012

Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Consultanţă agricolă
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat consultanţă
Organizare adunări cetăţeneşti

Formare personal
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele
locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de
finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate

Costuri (RON)
Din surse locale

LOPADEA NOUĂ

2012
2012
2012
2012
2012

In parteneriat cu
alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte
comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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2012
2012 - 2016
2012
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
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B. Direcția strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de fezabilitate

Reabilitare
infrastructur
ă de acces:

Modernizare
drum.comun
ale
Modernizare
a străzilor
(drum
satesc)
Pietruirea
străzilor
(drum
satesc)
Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi
de acces spre
zonele cu
potenţial
turistic.

Reabilitare
poduri

Extindere
reţea apă –
canal
Amenajati

DC 13, Lopadea –Beţa
DC 15, Lopadea – C iuguzel
D.C.16, Lopadea Nouă - Asînip
Sat. Băgău
Sat. Lopadea Nouă
Sat. Băgău – str. Rares
Sat . Ciuguzel
Sat. Beţa
D.C. 16, Lopadea Nouă - Asînip
Sat. Ocnişoara
Sat. Beţa
Sat. Odverem
Drum vicinal Ciuguzel –
Ocnişoara
Drum vicinal Odverem –
Ocnişoara
Drumuri de acces în sat
Ciuguzel
Drumuri de acces în sat Lopadea
Noua

Poduri din
sat. Lopadea
Nouă
Poduri din
sat. Ciuguzel
Poduri din
sat Băgău
Poduri din
sat Beţa
Extindere
reţea apă
pot.
Ciuguzel
Amenajarea albiilor văilor

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Lopadea Nouă
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Cerere de
finanţare
2011

2009

Proiect
tehnic
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Lucrări
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2011

Costuri
(RON)
Din surse
locale

Din surse
atrase
3.500.000
150.000
1.100.000

160. 000
160. 000
1.000.000
2.000.000
50.000
50.000

Total
3.500.000
150.000
3.500.000
1.100.000
160.000
160.000
1.000.000
2.000.000
50.000
50.000
50.000
20.000

2011

275.000

275.000

2012
2012

250.000
100.000

250.000
100.000

2012

100.000

100.000
50.000

2012

50.000

2012

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

750.000

2012

50.000

750.000

750.000

50.000
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ecologice

Protejarea pajiştilor şi
pădurilor
Construire,
renovarea
modernizare
a şi dotarea
clădirii
administrativ
esi culturalsportive

Şcoli
Cămine culturale

Muzee

- Beţa
Amenajare
Valea din sat.
Băgău
Curatirea şi
intretinerea
pajistilor
Reparaţii Şc.
Băgău
Construire
şcoala Beţa
Renovarea
caminelor
culturale
Introducerea
apei potabile
Întreţinerea
expoziţiei
etnorafice

2012

50.000

50.000

2012

200.000

200.000

2011

20.000

20.000

2012

500.000

500.000

2012

2012
2012

5000

5000

Dotări pt. sport

Investiţii pt.
servicii de
administrare

Realizare teren
de fotbal Beta
şi Ciuguzel
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile

2011
80.000
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C.Direcția strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNĂ

Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale
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Termene

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse
atrase

Total

2012
2012
2012
2012
2012

PNDR
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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VI STUDIU FOTOGRAFIC
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VII CONCLUZII
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Miraslau.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista
multe teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa
cheia dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor
pe care cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare,
daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna
ca generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a comnei a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2010 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
Pe hotarul comunei Miraslău se găsesc numeroase urme de aşezări străvechi care
adeveresc că aceste plaiuri au fost locuite din vechi timpuri. Dovadă stau descoperirile
arheologice în teritoriu la Cicău, Lopadea Veche, Ormeniş, Decea şi Miraslău.
Pe lângă descoperirile arheologice, şi atestările documentare vin să confirme faptul că
aceste locuri au fost populate din timpuri străvechi. Astfel, localitatea Cicău este pomenită pentru
prima dată în documente în anul 1291, sub numele de Chakoteluk, localitatea Decea în anul
1339, sub numele Dezche, localitatea Lopadea Veche în anul 1296, sub numele de Lapad şi
Olahlapathi, localitatea Miraslău în anul 1219, sub numele de Villa Myroslov, loacalitatea
Ormeniş în anul 1291, sub numele de Eurmanus, iar localitatea Rachiş în anul 1750, sub numele
de Rachisel şi Olah Rakos. Atestarea documentară mult mai târzie a localităţii Rachiş este
dovada faptului că aceasta a fost întemeiată mult mai târziu, în perioada evului mediu.
Cele mai vechi documente care amintesc de existenţa teritoriului Miraslău sunt publicate
în Arhivele din Alba-Iulia, cu o fotocopie după originalul inedit în pergament, aflat în posesia
Institutului de Istorie din Cluj Napoca. Documentul ce datează din anul 1344, atestă existenţa
unei moşii numită Miraslău, care era în proprietatea numitului Blasiu cel Mare, în temeiul unor
acte ce datau din anul 1269.
În rândul localnicilor Miraslăului
circulă diferite variante legate de numele
localităţii. Dintre acestea, una se referea la
cuvântul

mirişte

(pe

vremuri

şesurile

localităţii erau cultivate cu suprafeţe mari de
grâu – mirişti, de unde mirişte = miraslău).
O legendă spune că denumirea localităţii
Miraslău provine din vremea domnitorului
Mihai Viteazul. Calul iscusit al domnitorului
purta numele de Mira, iar lo însemna cal îndrăzneţ.
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Evenimentele istorice nu au ocolit comuna Miraslău. Pe aici fiind traseul unor importante
căi de comunicaţie, a trecut şi Mihai Viteazul, cu oastea sa. Nobilimea transilvăneană s-a ridicat
împotriva conducerii lui Mihai Viteazul şi a cerut ajutor armatei condusă de generalul Basta.
Astfel, pe 18 septembrie 1600, a avut loc un conflict armat între cele două oşti, în urma căruia
armata lui Mihai a fost înfrântă. Acest conflict a rămas în istorie sub numele de „Bătălia de la
Miraslău”. În amintirea luptătorilor căzuţi aici s-a ridicat un obelisc la marginea drumului
european E 81.
În anul 1784, la răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, au luat parte şi ţărani din
comuna Miraslău, conduşi de judele satului.
În timpul Revoluţiei din 1848, numeroase evenimente sângeroase au avut loc atât în
Miraslău, cât şi în împrejurimi, evenimente ce au avut drept urmări pierderi de vieţi omeneşti.
Cetăţenii comunei Miraslău au participat activ la Mare Unire din 1 Decembrie 1918
pentru a-şi da votul lor unanim, înfăptuind astfel visul românilor de atunci, rezultatul evoluţiei
fireşti a istoriei acestor meleaguri.
În anul 1944, la Miraslău au avut loc
lupte pentru eliberarea patriei de sub dominaţia
fascistă. Aici s-au jertfit eroic ostaşii noştri,
această luptă fiind una dintre cele mai grele
bătălii date în ţară. Pentru omagierea acestor
eroi a fost ridicat un monument. Cele două
monumente – cel închinat ostaşilor jerfiţi sub
cnducerea lui Mihai Viteazul şi cel închinat
ostaşilor căzuţi în timpul celui de-al doilea
război mondial – străjuiesc drumul naţional DN1 (E81) de o parte şi de alta, în dreptul localităţii
Miraslău.
Bătălia de la Mirăslău (8/18 septembrie 1600), dintre banderiile nobiliare maghiare,
sprijinite de oastea imperială, condusă de generalul Giorgio Basta, şi Mihai Viteazul (1593 –
1601).
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Conflictul dintre domnul muntean, devenit şi principe al Transilvaniei, şi nobilii
transilvăneni s-a acutizat. În Dieta de la Turda, convocată de Ştefan Csáki (care dorea el însuşi să
devină principe al Transilvaniei) la 23 august/2 septembrie 1599, s-a hotărât recunoaşterea
autorităţii împăratului german Rudolf II (1576 – 1612), considerându-se stăpânirea lui Mihai în
Transilvania ca nelegitimă.
Nobilii maghiari cer ajutorul lui Giorgio Basta, care răspunde prompt chemării, pornind
din Ungaria Superioară spre Transilvania. Oraşele săseşti şi-au declarat sprijinul faţă de răsculaţi.
Cavaleria şi trupele maghiare îl părăsesc pe Mihai şi trec în tabăra nobilimii. Ajutoarele venite
din Muntenia sunt oprite de braşoveni la 2/12 septembrie şi 4/14 septembrie 1599.
În timp ce Mihai Viteazul dispunea de c. 10.000 – 12.000 de oameni („oaste de
strânsură”), armata nobilimii, aliată cu cea a lui Basta, era formată din c. 18.000 de oameni (din
care 6.000 de cavaleri germani şi flamanzi, purtători de cuirase, şi muschetari valoni şi francezi).
Mihai îşi aşează oastea la Mirăslău (jud. Alba), un loc îngust între râul Mureş, dealuri,
pârâul Lapad şi o pădure (care a fost întărită prin şanţuri). Lupta începe cu atacurile artileriei, din
ambele părţi. Giorgio Basta simulează retragerea pentru a-l obliga pe Mihai să părăsească poziţia
şi acesta cade în plasă. Cavaleria sa este atacată de muschetari şi cuirasaţi şi este risipită, tunurile
sunt pierdute, în timp ce o mare parte din mercenarii cazaci îl părăsesc.
Înfrângerea este catastrofală, 4.000 dintre oamenii săi au murit, domnul, pentru a se salva,
trece Mureşul, pornind spre Alba Iulia. Cu ajutor muntean reuşeşte să ia tezaurul din capitala
Transilvaniei şi, în contextul pătrunderii oştilor polone în Moldova şi Ţara Românească, trece
munţii pentru a-şi apăra ţara.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Din punct de vedere geografic comuna Miraslău
se întinde pe versanţii estici ai Munţilor Trascău, podişul
Măhăcenilor apoi pe culoarul Mureşului până la valea
acestuia. Spaţiul se încadrează în zona de contact dintre
depresiunea Transilvaniei şi zona muntoasă a Trascăului.
Teritoriul administrativ al comunei este format din şase
loclităţi: Miraslău – reşedinţa de comună, Cicău, Decea,
Lopadea Veche, Ormeniş şi Rachiş.
Localităţile Mirăslău şi Decea sunt situate în
culoarul Mureşului (respectiv la contactul luncii Mureşului cu podişul Măhăcenilor), localităţile
Ormeniş, Cicău şi Lopadea Veche sunt situate în interiorul podişului Măhăceni, iar localitatea
Rachiş se află în zona piemontană a Munţilor Trascău.
Suprafaţa totală a comunei este de 66,59 km2, ceea ce reprezintă 1,06% din suprafaţa
judeţului Alba.
Din punct de vedere geografic comuna Miraslău se întinde pe versanţii estici ai Munţilor
Trascău, podişul Măhăcenilor apoi pe culoarul Mureşului până la valea acestuia. Spaţiul se
încadrează în zona de contact dintre depresiunea Transilvaniei şi zona muntoasă a Trascăului.
Localităţile Mirăslău şi Decea sunt situate în culoarul Mureşului (respectiv la contactul luncii
Mureşului cu podişul Măhăcenilor), localităţile Ormeniş, Cicău şi Lopadea Veche sunt situate în
interiorul podişului Măhăceni, iar localitatea Rachiş se află în zona piemontană a Munţilor
Trascău.
Comuna este situată în provincia geosinclinalului carpatic, ţinutul piemonturilor şi
subcarpaţiilor interni ai Transilvaniei, formate din depozitele cretacice inferioare în facieş de fliş.
Bazinul Transilvaniei a luat naştere prin afundarea unui imens teritoriu cuprins între
ramurile Carpaţilor, ca urmare a mişcărilor orogenetice din faza laramică. După această perioadă,
în acest spaţiu s-a instalat un bazin de acumulare care a funcţionat până în Pliocen.
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Structura geologică a bazinului are următoarea succesiune: fundament alcătuit din şisturi
cristaline neregenerate în orogeneza alpină; cuvertura prelaramică; depozite de vârstă Paleogen şi
Neogen.
Fundamentul cristalin este reprezentat, predominant, în vestul depresiunii prin şisturi
cuarţitice cu granaţi, micaşisturi, paragnaise cu muscovit şi biotit, calcare cristaline etc. Triasicul
este reprezentat din depozite carbonatice reprezentate prin dolomit, calcare, marno-calcare şi
depozite detritice. Jurasicul şi Cretacicul inferior sunt în totalitate în facies carbonatic iar
Cretacicul superior s-a dezvoltat în facies de fliş. Urmează depozite aparţinând paleogenului,
trangresiv şi cu mari variaţii de facies datorită cutărilor laramice.
Evoluţia din Miocen începe în Badenian şi se continuă în Pliocen, fiind caracterizată
printr-o subsidenţă mai activă a bazinului. Colmatarea Bazinului Transilvaniei este desăvârşită în
Pliocen când activa într-o arie închisă. În aceste condiţii au luat naştere depozite monotone
litofaciale-faciesul pannonic al Sarmato-Pliocenului intracarpatic – şi este reprezentat printr-o
alternanţă de depozite detritice. În zona studiată Badenianul începe cu un complex de marnoargile cenuşii–roşietice şi cu intercalaţii de nisipuri şi calcare.
Din punct de vedere geologic în teritoriu se deosebesc depozite ce aparţin PliocenMiocenului şi Cretacicului inferior. Substratul litologic este alcătuit din gresii nisipoase şi marne
– în părţile inferioare al teritoriului, conglomerate şi marno-calcare în zonele superioare şi roci
magmatice (bazalte) în pădurile Rachiş-Podeni.
În părţile inferioare, pe unele văi, substratul argilelor ocupă suprafeţe înguste pe malurile
văilor, mărind pericolul producerii degradării solului prin eroziune în adâncime şi ruperi de
versant. În aceste zone s-au făcut plantaţii de salcâm pentru consolidarea malurilor.
Conform raionării geomorfologice, teritoriul comunei face parte din Provincia Carpatică,
Subprovincia Depresiunea Transilvaniei, Regiunea Subcarpaţilor Transilvaniei şi depresiunile de
contact , subregiunea Culoarul Mureş-Olt, districtul Mureş-Arieş.
Relieful culoarului Mureş-Arieş se caracterizează printr-un piemont înalt, fragmentat în
culmi prelungi ce se pierd în lunca Mureşului. Dealurile piemontane ale Trascăului sunt alcătuite
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din formaţiuni detritice panoniene care, în ansamblu, au o poziţie monoclinală. Râurile care
coboară dinspre munte au decupat interfluvii cu înclinare spre culoarul Mureşului.
Forma de relief predominantă pe teritoriul comunei o constituie versantul în cele trei
ipostaze: inferior, mijlociu şi superior. Configuraţia terenului este frecvent ondulată, mai rar
plană sau frământată.
Relieful coboară în trepte de la nord-vest la sud-est. Cele mai mari înălţimi sunt în partea
vestică a comunei – vârful Pleşuv (832 m), un masiv ofiolitic situat în dreapta văii Rachişului.
Culmile deluroase se prezintă sub forma unor interfugii largi , cu înălţimi de 436 m
(Treuşel), 504 m (Măgulice), 778 m (Coasta Mare) şi 557 m (Dealul Rotund). Sunt puse în
evidenţă formaţiunile badeniene în care sunt adăpostite asezări ca Lopadea Veche, Cicău şi
Ormeniş, cât şi cele sarmaţiene, mai rezistente, formând culmi deluroase cu altitudini mai mari
(Dealul Rotund). Versanţii au diferite expoziţii (SV, NE, SE), au pante convexe, fiind afectaţi de
alunecări şi rupturi, în unele cazuri fiind excesiv de erodaţi. Pe versanţii din parte dreaptă a
Mureşului sunt prezente cinci nivele de terasă, cu altitudini relative cuprinse între 1÷3 m, până la
50÷55 m, podurile teraselor favorizând dezvoltarea agriculturii şi a aşezărilor.
Situaţia fondului funciar al comunei Miraslău pe categorii de folosinţă:

Fond funciar Comuna Miraslău
Categorii de folosinţă

Suprafaţă totală
5.894 ha

13341 10778
1898
1980

138 525

1148
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Pe teritoriul administrativ al comunei Miraslău fondul forestier ocupă o suprafaţă de
1980 ha, ceea ce reprezintă 29,73% din teritoriul comunei, din care :
o 560 ha de pădure – proprietatea Primăriei Miraslău,
o 785 ha de pădure – gospodării individule,
o 183 ha de pădure – proprietatea Romsilva
o 452 ha de pădure – proprietatea Bisericilor
Cadrul natural este propice vegetaţiei forestiere şi, îndeosebi, gorunului, stejarului,
fagului, precum şi speciilor de amestec (carpen, cireş, paltin). Clima, de asemenea, este
favorabilă, atât sub aspectul precipitaţiilor, cât şi a temperaturilor. Relieful prezintă unele
influenţe mai puţin favorabile, prin morfologia frământată, pante pronunţate (repezi pe 59% şi
foarte repezi pe 7%), terenuri vulnerabile la eroziune şi alunecări de teren, soluri mijlociu
profunde, pseudogleziate, fără schelet şi cu volum edafic mediu până la scăzut.
Substratul argilos contribuie la stagnarea apei în zonele cu pantă uşoară şi moderată şi
apariţia fenomenului de pseudogleizare şi uneori la uscarea gorunului.
Administrarea fondului forestier proprietate privată se face de către proprietarii acesteia,
individual sau în asociaţii. Proprietarii de păduri sau de alte terenuri din fondul forestier
proprietate privată au obligaţia să le gospodărească în regim silvic, respectând regulile privind
protecţia mediului.
Deţinătorii de păduri proprietate privată au obligaţia să asigure paza acestora împotriva
tăierilor ilegale de arbori, distrugerilor de seminţiş, incendiilor, păşunatului neautorizat, precum
şi a altor fapte păgubitoare.
Altitudinal pădurile se întind între 250 m şi 900 m. Cea mai mare parte a pădurilor se
localizează între 401÷600m (59%), media este 500m.
Expoziţia generală a teritoriului este cea sudică, sud-estică. Expoziţiile în detaliu arată că
37% din suprafeţe sunt însorite, 45% sunt parţial însorite şi 18% sunt umbrite.
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Panta terenului înregistrează valori diferite. Astfel, cea uşoară (1÷5 g) şi moderată (6÷15g),
împreună însumează 34% din întinderea pădurilor din U.P. VI Miraslău, cele repezi (16÷30g),
59%, iar cele foarte repezi (31÷40 g), 7%. Cele abrupte (peste 40g) reprezintă sub 1%. Se observă
că cele mai multe arborete se situează pe înclinări repezi (16÷30 g).
Fondul forestier este încadrat în etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete –
46% şi în etajul deluros de cvercete, şleauri de deal – 54%.
Principalele tipuri de pădure şi formaţiuni forestiere identificate sunt:
 Făgete pure de dealuri
 Făgete amestecate

3%
1%

 Gorunete pure

66%

 Goruneto-făgete

1%

 Şleauri de deal cu gorun

24%

 Şleauri de deal cu gorun şi stejar 5%
 Stejărete pure de stejjar

<1%

 Gârniţe pure

<1%

 Plopişuri pure de plop alb

<1%

Cea mai mare parte a arboretelor actuale sunt natural fundamentale – 57%. O bună parte
din arborete sunt parţial derivate – 19%, în care carpenul sau alte specii au înlocuit până la o
anumită limită fagul sau gorunul. Arboretele artificiale însumează 17% din suprafaţa Unităţii de
Producţie VI Miraslău. Anual, s-au prevăzut pentru împăduriri suprafeţe de 7,5 ha, din care
completările reprezintă 2,3 ha.
Clasele de vârstă prezintă o structură neechilibrată, ca rezultat al modului de gospodărire
aplicat de proprietari înainte de înglobarea lor în această unitate de producţie. Pe ansamblul lor,
pădurile au îmbătrânit de la o etapă la alta, ca urmare a recoltării de produse principale pe
suprafeţe foarte reduse şi se prezintă astfel:
 1÷20 ani

9%

 21÷40 ani

33%

 41÷60 ani

47%
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 61÷80 ani

7%

 81÷100 ani

1%

 101÷120 ani

1%

Vârsta actuală (45 ani) ne indică posibilitatea normalizării treptate a claselor de vârstă pe
durata unui ciclu de producţie.
II.3 Infrastructura locala
Teritoriul administrativ al comunei Miraslău se învecinează cu teritoriile administrative
ale localităţilor Moldoveneşti (judeţul Cluj), Unirea, Ocna Mureş, Aiud, Livezile şi Rîmetea. La
o distanţă de aproximativ 37 km se află municipiul Alba Iulia, şi la 7 km municipiul Aiud.
Drumul naţional DN1 – Drum european E 81, străbate teritoriul administrativ al comunei
Miraslău.
Căile de comunicaţie care deservesc comuna Miraslău sunt:
Calea ferată Teiuş – Cluj. Halta Miraslău se află la o disanţă de
cca 1 km de centrul localităţii iar cea din satul Decea la cca 100 m
Drumul naţional DN 1(E 81) Drum european ce străbate comuna
Drumul naţional DN 1 (E 81) străbate
localitatea Decea

DC 81

Miraslău în partea sa estică, traversând localitatea Decea, drum
asfaltat, stare foarte bună

Drum comunal ce face legătura între DN1 şi uneşte localităţile Lopadea Veche şi

Rachiş. Portiunea DN1 Lopadea veche este asfaltat, pe sectorul Lopadea Veche - Rachiş,
drumul este impracticabil majoritatii mijloacelor auto; lungimea totală este de 8,25 km (5 km
până la localitatea Lopdea Veche)
DC 82

Drum comunal ce face legătura între între DN1 şi uneşte localităţile Miraslău şi

Cicău. Portiunea DN 1 – Miraslau este asfaltata pe o suprafata de 2,600 KM. Suprafata 3, 400
Km, Miraslau – Cicau, este pietruit intr-o stare buna.
DC 83

Drum comunal ce face legătura între între DN1 şi localitatea Ormeniş, drum

nemodernizat, pietruit, lungimea totală fiind de 4 km.
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Construcţii – Dotări funcţionale
Construcţiile existente delimitate în intravilanul actual al comunei Miraslău constând în
locuinţe, instituţii publice dotări edilitare fac obiectul prezentului capitol.
În localitatea Miraslău, reşedinţă de comună, zonificarea teritoriului indică următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

33,547 ha

53,79%

 zona instituţii publice

1,920 ha

3,08%

 zona activităţi industriale, depozite

0,000 ha

0,00%

 zona unităţi agricole

0,000 ha

0,00%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,530 ha

0,85%

 zona gospodărie comunală, cimitire

0,000 ha

0,00%

 zona reţelei stradale

7,970 ha

12,78%

 zona terenuri agricole în intravilan

15,858 ha

25,43%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

2,545 ha

4,08%

TOTAL

62,370 ha

100,00

În localitatea Cicău, sat aparţinător al comunei Miraslău, zonificarea teritoriului indică
următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

8,634 ha

24,94%

 zona instituţii publice

0,070 ha

0,20%

 zona activităţi industriale, depozite

0,000 ha

0,00%

 zona unităţi agricole

0,000 ha

0,00%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,676 ha

1,95%

 zona gospodărie comunală, cimitire

0,245 ha

0,71%

 zona reţelei stradale

6,300 ha

18,20%

 zona terenuri agricole în intravilan

16,737 ha

48,35%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

1,955 ha

5,64%

TOTAL

34,617 ha

100,00
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Pentru localitatea Decea, sat aparţinător al comunei Miraslău, zonificarea teritoriului indică
următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

24,802 ha

44,70%

 zona instituţii publice

0,125 ha

0,23%

 zona activităţi industriale, depozite

0,612 ha

1,10%

 zona unităţi agricole

2,110 ha

3,80%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,050 ha

0,09%

 zona gospodărie comunală, cimitire

1,497 ha

2,70%

 zona reţelei stradale

3,940 ha

7,10%

 zona terenuri agricole în intravilan

22,203 ha

40,01%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

0,150 ha

0,27%

TOTAL

55,489 ha

100,00

Pentru localitatea Lopadea Veche, sat aparţinător al comunei Miraslău, zonificarea
teritoriului indică următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

17,499 ha

28,13%

 zona instituţii publice

0,205 ha

0,33%

 zona activităţi industriale, depozite

0,000 ha

0,00%

 zona unităţi agricole

0,040 ha

0,06%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,650 ha

1,05%

 zona gospodărie comunală, cimitire

2,272 ha

3,65%

 zona reţelei stradale

7,560 ha

12,15%

 zona terenuri agricole în intravilan

32,481 ha

52,22%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

1,490 ha

2,39%

TOTAL

62,197 ha

100,00
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Pentru localitatea Ormeniş, sat aparţinător al comunei Miraslău, zonificarea teritoriului
indică următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

10,433 ha

52,24%

 zona instituţii publice

0,150 ha

0,75%

 zona activităţi industriale, depozite

0,000 ha

0,00%

 zona unităţi agricole

0,000 ha

0,00%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,280 ha

1,40%

 zona gospodărie comunală, cimitire

0,370 ha

1,85%

 zona reţelei stradale

1,870 ha

9,36%

 zona terenuri agricole în intravilan

6,700 ha

33,55%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

0,170 ha

0,85%

TOTAL

19,973 ha

100,00

Pentru localitatea Rachiş, sat aparţinător al comunei Miraslău, zonificarea teritoriului indică
următoarele:
 zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

4,886 ha

50,46%

 zona instituţii publice

0,075 ha

0,77%

 zona activităţi industriale, depozite

0,000 ha

0,00%

 zona unităţi agricole

0,000 ha

0,00%

 zona spaţii verzi, agrement, sport

0,583 ha

6,02%

 zona gospodărie comunală, cimitire

0,000 ha

0,00%

 zona reţelei stradale

0,820 ha

8,47%

 zona terenuri agricole în intravilan

2,266 ha

23,40%

 alte terenuri neproductive (ape, păduri)

1,052 ha

10,87%

TOTAL

9,682 ha

100,00

Page
28

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Miraslau, Jud. Alba

Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este cea mai extinsă zonă funcţională.
Terenuri ocupate de instituţii şi servicii publice, dotări, circulaţie, terenuri agricole sunt
dispersate în mod aleatoriu în cadrul zonei de locuit. Construcţiile sunt amplasate în general
ordonat în frontul străzii, cu mici variaţii faţă de aliniament. În general gospodăriile au în
componenţă atât locuinţe, cât şi anexe gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi construcţii
pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole, fiind în general amplasate în spatele
construcţiei de locuit, în unele cazuri paralel cu strada, delimitând astfel partea construită a
parcelei de terenul agricol al acesteia.
La recensământul din anul 2002, în comuna Miraslău s-a înregistrat un număr de 922 clădiri,
mai mult cu 2 clădiri faţă de recensământul din 1992, sub dinamica medie înregistrată în mediu
rural din judeţul Alba.
 Structura locuinţelor după tipul, numărul şi suprafaţa camerelor de locuit
(recensământ anul 2002)
de

Camere
locuit

Număr
Din care
neocupat
e

Camere
locuit

Persoane care
alcătuiesc
gospodăriile

Permanente
Numărul
gospodăriilor

Total

de

12.555
3.549
10.670
6.031

292
78
253
138

908
200
747
339

267
78
241
131

23
28
25
44

726
206
612
292

11.938
2.825
10.131
4.705

67
38
922

124
1.987
60
971
2.220 35.763

48
13
822

118
21
2.333

62
38
817

19
25
164

116
60
2.012

1.842
971
32.412
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a
(mp)

761
259
639
377

Număr

283
104
252
178

Total

Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
Rachiş
Total comună

Suprafaţ
a
(mp)

Număr

Număr

Localitate
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(continuare)

Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
Rachiş
Total comună
Sursa: DJS Alba.

Numărul
unităţilor

Numărul
gospodăriilor

de

Numărul
persoanelor
ce alcătuiesc
gospodăriile

Unităţi locuite din necesitate

Suprafaţ
a
(mp)

Număr

Localitate

Număr

Sezoniere
Camere
locuit

16
26
11
47

35
53
27
85

617
724
539
1.326

1

1

1

5
105

8
208

145
3.351

1

1

1

 Structura locuinţelor după suprafaţa camerelor de locuit (recensământ anul 2002)
Localitate

Total
locuinţe
283
104
252
178

Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
67
Rachiş
38
Total comună 922
Sursa: DJS Alba.

Sub
16 mp
4
2
7
12

16-31
mp
42
30
42
27

32-47
mp
120
63
92
108

48-63
mp
72
9
91
27

64-79
mp
29
13
3

80-95
mp
11
5
-

Peste
95 mp
5
2
1

4
1
30

21
16
178

38
21
442

4
203

45

16

8
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 Principalii indicatori de intensitate privind dimensiunea gospodăriilor şi condiţiile
de locuit sunt exprimaţi, conform recensământului din anul 2002:
Suprafaţa
Nr. mediu de Nr. mediu de
locuibilă
Comuna
persoane
/ camere
/
medie
gospodărie
locuinţă
locuinţă
Miraslău
2,84
2,41
38,79
Jud. Alba - Mediu 3,07
2,43
37,95
rural

Suprafaţa
locuibilă
/ medie
persoană
15,32
14,51

/

Indicatorii de mai sus scot în evidenţă următoarele:
 La nivel de comună numărul mediu de camere / locuinţă este aproximativ egal cu media
pe judeţ, în mediu rural (2,41).
 Suprafaţa locuibilă medie / locuinţă şi persoană este mai ridicată faţă de nivelul judeţului
Alba, în mediul rural (38,79, respectiv 15,32).
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a avut o dinamică ascendentă, crescând suprafaţa
locuinţelor, gradul de dotare a locuinţelor cu instalaţii, cu dependinţe, cea mai mare parte a
clădirilor sunt proprietate privată şi sunt situate în clădiri individuale.
Totalul gospodăriilor la nivel de comună este 823, din care una este unitate locuită din
necesitate şi adăposteşte o persoană.
La nivelul comunei Miraslău, după forma de proprietate, structura fondului locativ se
prezintă astfel: 909 locuinţe se află în proprietate privată, 3 locuinţe in proprietatea statului, 9
locuinţe aparţin cultelor religioase şi 1 locuinţă în alte forme de proprietate.
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 Structura clădirilor de locuit aflate în proprietate privată şi a statului, după
perioada construirii (recensământ anul 2002)
Perioada construirii
Localitatea Total <
1910- 19301910 1929 1944
Miraslău
274
6
25
24
Cicău
103
3
8
11
Decea
252
19
25
27
Lopadea
178
9
6
21
Veche
Ormeniş
67
9
8
7
Rachiş
38
7
11
Total
912
46
79
101
comună
Sursa: DJS Alba.

19451960
98
37
82
65

19611970
70
39
48
54

19711980
22
5
27
19

19811989
10
9
2

19901994
5
9
1

19951999
8
4
1

>
2000
6
2
-

14
18
314

24
2
237

1
74

2
23

1
16

1
14

8

 Structura clădirilor de locuit aflate în proprietate privată şi a statului, după
materialul de construcţii al pereţilor exteriori (recensământ anul 2002)

Localitatea
Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
Rachiş
Total comună
Sursa: DJS Alba.

Zidărie cărămidă

274
103
252
178

Beton
armat
prefabric
at
8
4
-

67
38
912

12

Total
locuinţe

Beton
armat

Lemn
Semifabr (bârne,
bile)
icat

27
104
129

232
91
122
3

2
3
6
38

Chirpici,
alte
material
e
5
9
16
8

1
261

51
28
527

8
8
65

7
2
47

Miraslău, reşedinţa comunei Miraslău
Întregul aspect al localităţii este cel rural. Regimul de înălţime este de un nivel,
construcţii majoritatea parter şi sporadic P+1, cu excepţia unui bloc de locuinţe amplasat în
centrul localităţii, construcţiile fiind amplasate în cadrul unor parcele de formă neregulată şi
mărime variabilă.
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Ultimul recensământ din anul 2002, conform DJS Alba, a înregistrat un număr de 283
locuinţe, cu un număr de 761 camere şi 12.555 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 244
locuinţe (86,22%) din locuinţele cu caracter permanent.
Situaţia ocupării gospodăriilor reflectă fenomenul de depopulare suferit de localitate în
ultimii 20 de ani.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

44,36 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

2,69 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

3,21 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

1,19 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

13,83 mp / persoană

Se remarcă faptul că suprafaţa locuibilă pe locuitor este restrânsă, în acelaşi timp gradul
de ocupare al locuinţelor şi al camerelor este ridicat. Astfel fondul construit este insuficient
cantitativ şi după cum a rezultat din cartarea făcută la faţa locului numai 15% din locuinţe se află
în stare foarte bună, 60% în stare bună, 18% se află în stare mediocră şi 7% în stare rea.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 14,56 locuitori/ha şi de
27,07 locuitori/ha şi 8,44 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele
fiind de 1000 mp.
Cicău, sat aparţinător comunei Miraslău
Localitatea se prezintă ca un trup relativ ordonat, adunat într-o mică depresiune formată
la extremitatea nordică a văii Cicău şi concentrată în jurul unui mic promontoriu pe care se află
amplasată biserica satului, monument istoric.
Vatra satului este aşezată de o parte şi de alta a văii Cicăului la capătul drumului comunal
DC 82, drum ce leagă localitatea de reşedinţa de comună şi drumul naţional DN 1. Centrul de
greutate al localităţii este situat la vest de apa curgătoare. Regimul de înălţime este de un nivel,
construcţii majoritatea parter, fondul construit prezent având o vechime destul de mare.
Ultimul recensământ din anul 2002 a înregistrat un număr de 104 locuinţe, cu un număr
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de 259 camere şi 3.549 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 50 locuinţe (48,08%) din
locuinţele cu caracter permanent.
Situaţia ocupării gospodăriilor reflectă fenomenul de depopulare suferit de localitate în
ultimii 20 de ani.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

34,13 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

2,49 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

1,92 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

0,77 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

17,75 mp / persoană

Se remarcă faptul că suprafaţa locuibilă pe locuitor este mai ridicată decât la reşedinţa
comunei, iar gradul de ocupare al locuinţelor şi al camerelor mai scăzut, acest lucru datorându-se
poziţiei localităţii faţă de căile de comunicaţii. Astfel fondul construit este insuficient cantitativ,
în contrast cu vechimea sa, din analiza făcută la faţa locului rezultă că peste 65% din locuinţe se
înscriu la categoria bună sau medie.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 5,78 locuitori/ha şi 23,16
locuitori/ha şi 12,05 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele fiind de
980 mp.
Decea, sat aparţinător comunei Miraslău
Localitatea se întinde pe ambele părţi ale drumului naţional DN 1, partea situată la nord
cuprinde un singur şir de parcele perpendiculare pe şosea, iar partea situată la sud este mai mare
şi se extinde până la calea ferată.
Zona de locuinţe este constitută din locuinţe individuale în construcţii majoritatea parter,
amplasate în cadrul unor parcele de formă dreptunghiulară.
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Ultimul recensământ din anul 2002 a înregistrat un număr de 252 locuinţe, cu un număr
de 639 camere şi 10.670 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 216 locuinţe (85,71%) din
locuinţele cu caracter permanent.
Raportat la restul localităţilor comunei Miraslău, gradul de ocupare a fondului construit
existent este mai ridicat, acest lucru fiind datorat amplasării mai favorabile a localităţii în raport
cu căile de comunicaţii şi localităţile învecinate ce pot oferi locuri de muncă.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

42,34 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

2,54 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

2,96 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

1,17 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

14,28 mp / persoană

Suprafaţa locuibilă pe locuitor se situează în cadrul valorilor medii, situaţie reflectată şi
de gradul de ocupare al locuinţelor şi al camerelor. Acest indicator reflectă în parte starea tehnică
a fondului construit, stare bună în mare parte, precum şi densitatea populaţiei corelată cu
numărul mic de membrii ai unei familii. Peste 75% din fondul locativ se înscrie la categoria
bună.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 13,46 locuitori/ha şi 30,12
locuitori/ha şi 10,16 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele fiind de
1.690 mp.
Lopadea Veche, sat aparţinător comunei Miraslău
Localitatea ocupă o mică depresiune formată la confluenţa Lopezii cu parte din afluenţii
săi, dezvoltarea localităţii este oarecum limitată de pantele mari, singura posibilitate fiind
extinderea pe firul văii Lopezii către sud.
Fondul construit este compus din clădiri de locuit individuale mare majoritate parter, de
formă neregulată în majoritate.
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Ultimul recensământ din anul 2002 a înregistrat un număr de 178 locuinţe, cu un număr
de 377 camere şi 6.031 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 87 locuinţe (48,88%) din
locuinţele cu caracter permanent.
Procentul de gospodării neocupate este mai mare decât cel găsit în localitatea Miraslău şi
Decea, localităţi aşezate pe traseul unei căi majore în zonă, şi care nu au suferit o pierdere
demografică accentuată cum e cazul localităţii Lopadea Veche în care s-a înregistrat o reducere
la jumătate a numărului de locuitori în perioada 1977-1999.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

33,88 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

2,12 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

1,91 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

0,90 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

17,74 mp / persoană

Locuinţele sunt puţin mai mici faţă de cele prezente în reşedinţa de comună, totuşi
indicele suprafaţă locuibilă/persoană este mare acest fapt este datorat depopulării mai pronunţate
a acestei localităţi. Gradul de ocupare, număr persoane pe locuinţă şi cameră este scăzut. Peste
50% din fondul locativ se înscrie la categoria bună şi medie.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 5,47 locuitori/ha şi 19,43
locuitori/ha şi 10,17 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele fiind de
1.690 mp.
Ormeniş, sat aparţinător comunei Miraslău
Localitatea se întinde în partea stângă a drumului naţional DN 1, de-a lungul drumului
comunal DC 83, formată dintr-o zonă de locuinţe construite compact în vatra satului şi zona de
locuinţe răsfirate, amplasate în gospodării sau grupuri de gospodării izolate.
Zona de locuinţe este constitută din locuinţe individuale cu regim de înălţime parter,
amplasate în cadrul unor parcele de formă dreptunghiulară.

Page
36

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Miraslau, Jud. Alba

Ultimul recensământ din anul 2002 a înregistrat un număr de 67 locuinţe, cu un număr de
124 camere şi 1.987 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 43 locuinţe (64,18%) din
locuinţele cu caracter permanent.
Raportat la restul localităţilor comunei Miraslău, gradul de ocupare a fondului construit
existent este foarte scăzut, reflectă în mare măsură pierderea demografică suferită de localitate în
ultimii ani.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

29,66 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

1,85 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

1,76 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

0,95 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

16,84 mp / persoană

Suprafaţa locuibilă pe locuitor se situează în cadrul valorilor medii, iar gradul de ocupare
al locuinţelor şi al camerelor mai scăzut, acest lucru datorându-se poziţiei localităţii faţă de căile
de comunicaţii. Starea fondului locativ este într-o continuă degradare datorită faptului că o mare
parte din locuinţe sunt nelocuite, 40% locuinţe sunt în stare bună şi medie.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 5,91 locuitori/ha şi 11,31
locuitori/ha şi 6,42 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele fiind de
1.800 mp.
Rachiş, sat aparţinător comunei Miraslău
Localitatea este dezvoltată în lungul văii Rachiş, cu construcţii amplasate de regulă pe
ambele laturi ale văii, este restrânsă în valea îngustă a Rachişului fără posibilităţi evidente de
extindere în afara perimetrului local.
Zona de locuinţe este constitută dintr-o zonă de locuinţe relativ compactă şi o zonă
răsfirată pe terenuri izolate, fondul construit este în stare tehnică nesatisfăcătoare, cu o vechime
apreciabilă.
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Ultimul recensământ din anul 2002 a înregistrat un număr de 38 locuinţe, cu un număr de
60 camere şi 971 mp suprafaţă locuibilă. Ocupate sunt numai 13 locuinţe (34,21%) din locuinţele
cu caracter permanent.
Aşa cum reiese şi din analiza demografică, localitatea suferă un proces accentuat de
depopulare, proces constatat şi în procentul de ocupare a fondului construit, reflectat de
asemenea şi în starea tehnică a acestuia.
Indicii medii de locuibilitate rezultaţi pe baza datelor prezentate sunt următorii:

 Suprafaţa locuibilă / locuinţă

25,55 mp / locuinţă

 Număr camere / locuinţă

1,58 camere / locuinţă

 Număr persoane / locuinţă

0,55 persoane / locuinţă

 Număr persoane / cameră de locuit

0,35 persoane / cameră

 Suprafaţa locuibilă / persoană

46,24 mp / persoană

Suprafaţa locuibilă pe locuitor se situează la o valoare foarte ridicată, dar există o situaţie
nesatisfăcătoare a fondului construit sub aspect dimensional.
Densitatea de locuire în cadrul intravilanului existent este de 2,17 locuitori/ha şi 4,30
locuitori/ha şi 7,78 locuinţe/ha în cadrul zonei de locuit, suprafaţa medie a unei parcele fiind de
1.690 mp.

Zona de dotări
Cuprinde pe lângă construcţiile ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice,
şi dotările comerciale şi de alimentaţie publică, precum şi servicii către populaţie. Acestea nu
sunt concentrate într-un areal situat într-o zonă centrală şi construcţii de dotări mai recente au
fost amplasate pe întreaga suprafaţă construibilă a comunei. Zona centrală trebuie sistematizată
şi necesită lucrări de organizare urbanistică şi dotări funcţionale.
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Dotări administrative

În localitatea Miraslău sunt amplasate dotările administrative la nivelul întregii comune:
sediul Primăriei şi Consiliului Local, sediul Poliţiei. Acestea dispun de construcţii proprii,
adecvate funcţiunii adăpostite, corespunzătoare şi ca suprafaţă, fiind amplasate la extremitatea
sudică a intravilanului, la intrarea în localitate, pe partea stângă a drumului comunal DC 82.
Primăria Comunei Miraslău funcţionează în prezent într-o clădire
P+1, renovată recent.
Clădirea recent renovată exprimă imaginea hărniciei locuitorilor
comunei şi a conducerii Primăriei.
La parter funcţionează pentru locuitorii comunei o bibliotecă înfiinţată în anul 1960 şi
care a funcţionat până în anul 1989 în incinta Căminului Cultural. Biblioteca dispune de un
număr de 15.000 volume de carte.


Dotări culturale

Căminul cultural este amplasat pe aceeaşi parcelă cu biserica reformată, proprietara
terenului în suprafaţă de 1.200 mp, în centrul localităţii pe partea dreaptă a drumului comunal
DC 82. Clădirea este adecvată scopului şi se află în stare bună, a fost recent renovată. Clădirea
este proprietatea Bisericii reformate cu drept de folosinţă Cămin Cultural pentru comunitate pe o
perioadă de 10 ani. În acest interval de timp, Consiliul Local şi Primăria vor trebui să găsească şi
să construiască o locaţie nouă pentru această funcţiune.
Localitatea Decea dispune de un Cămin Cultural ce funcţionează în acelaşi local cu
grădiniţa, amplasat pe latura de sud a drumului naţional DN 1. A fost construit în anul 1925 şi
actualmente se află în stare relativ bună.
Clădirea unde a funcţionat Căminul Cultural din localitatea Ormeniş este dezafectată,
pentru a-şi relua funcţiunile necesită reparaţii capitale.
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ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Localitatea Miraslău dispune în prezent de alimentare cu apă, din conductă φ 400 mm, ce
alimentează oraşul Ocna Mureş. Reţelele de distribuţie şi conducta de racord sunt prevăzute cu
tuburi din polietilenă.
Având în vedere că localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare, alimentarea
cu apă a fost concepută în ipoteza asigurării apei către populaţie de la cişmelele publice stradale.
Localitatea Decea nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, alimentarea cu
apă a populaţiei făcându-se din puţuri proprii fiecărei gospodării. Aceste puţuri asigură necesarul
de apă în condiţii bune. O parte din gospodării sunt alimentate din captarea unor izvoare din
afara localităţii. Apa este adusă la consumatori printr-o conductă de aducţiune.
Primăria comunei Miraslău s-a preocupat pentru elaborarea proiectului tehnic pentru
alimentare cu apă a localităţţii Decea.
Situaţia este identică în restul localităţilor componente, Cicău, Lopadea Veche, Ormeniş
şi Rachiş, aceste localitatăţi nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apă, necesarul de
apă al instituţiilor publice şi al gospodăriilor fiind asigurat de surse locale subterane proprii
(puţuri de apă – fântâni).
Sursele de alimentare sunt puţurile săpate şi izvoarele naturale subterane captate. Grupuri
restrânse de gospodării sunt alimentate cu apă prin intermediul unor instalaţii în mare parte
improprii asigurării apei potabile în condiţii de siguranţă şi continuitate, din izvoarele naturale
subterane captate.
Staţii de epurare a apelor şi sisteme de canalizare
Localităţile aparţinătoare comunei nu dispun de sistem centralizat de canalizare.
Principalele instituţii publice şi o mică parte din gospodării au rezolvată problema apelor
uzate menajere, local, cu fose septice vidanjabile sau latrine uscate.
Apele meteorice sunt colectate prin intermediul rigolelor existente pe marginea
drumurilor şi conduse spre cursurile de apă ce străbat localităţile comunei.
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Disfuncţionalităţi:
În perioadele secetoase ale anului nivelul pânzei freatice din puţuri scade, ceea ce duce la
imposibilitatea satisfacerii, în condiţii normale, a necesarului de apă.

ALIMENTAREA CU GAZ METAN
În localităţile Miraslău şi Decea există sistem de distribuţie gaze naturale redusă presiune.
Fiecare localitate este racordată la sistemul de transport de înaltă presiune şi staţie de reglaremăsurare de predare. În acest sens, nu sunt probleme de ordin tehnic, cca 95% din gospodării şi
dotările social-culturale sunt racordate la gaze naturale. Acestea se utilizează pentru încălzire şi
prepararea hranei.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din comuna Miraslău se realizează prin
reţeaua de linii electrice aeriene de 20KV existentă în zonă şi un număr de 11 posturi de
transformare aeriene repartizate astfel: 5 posturi în localitatea Miraslău, 2 posturi la Decea şi cîte
un post în localităţile Lopadea Veche, Rachiş, Cicău şi Ormeniş. Reţeaua este pe stâlpi de beton
de tip SE şi se prezintă în stare bună.
Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune este executată tot pe stâlpi de beton, aflându-se
într-o stare corespunzătoare. Reţeaua de medie tensiune asigură capacitatea de transport necesară
alimentării consumatorilor existenţi în zonă.
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ
Cu excepţia localităţilor Miraslău şi Decea, ce dispun de reţele de distribuţie a gazelor
naturale, în celelalte localităţi ale comunei se foloseşte pentru încălzire şi prepararea hranei
arderea combustibilului solid, lemne de regulă.
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TELEFONIE
Comuna Miraslău este racordată la Sistemul de Telecomunicaţii, prin intermediul unei
centrale telefonice digitale, care are un număr de 347 abonaţi.
Distribuţia spre posturile telefonice este realizată cu cabluri suspendate aerian pe acelaşi
traseu cu reţeaua electrică, fiind realizate traversări funcţie de necesităţi.
Centrala telefonică este amplasată împreună cu poşta în localitatea Miraslău – reşedinţă
de comună.
Reţelele de telefonie mobilă GSM, acoperă în anumită măsură teritoriul comunei.
GESTIONAREA DEŞEURILOR
Pe teritoriul comunei există un sistem de gestionare a deşeurilor menajere şi industriale in
Decea si Miraslau. In comunitatile Rachis, Lopadea Veche, Cicau si Ormenis nu exista sistem de
gestionare a deseusir, nu există operator de salubritate, nu se face colectarea deşeurilor în mod
organizat. În localităţile comunei nu sunt amenajate rampe de gunoi.
Ridică probleme depozitarea lor necontrolată, pe marginea râurilor sau chiar în albiile
râurilor sau a pârâurilor, ducând la colmatarea albiilor, obturarea secţiunilor de scurgere, pot
duce la inundaţii.
Cantitatea medie de deşeuri menajere ce rezultă anual de pe raza comunei este de cca.
200 tone/an.
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II.4 Invatamantul
Miraslău
Şcoala Generală funcţionează într-un corp de clădire cu un singur nivel, realizat din
cărămidă cu învelitoare de ţiglă, construit în anul 1929, extins în anul 1962, renovat recent, are 3
clase primare şi 4 clase gimnaziale. Construcţia este amplasată în zona centrală la cca 500 m de
intrarea în localitate, în vecinătatea sediului Poliţiei, ocupă un teren în suprafaţă de 2500 mp. În
şcoală funcţionează şi o bibliotecă şcolară. Localitatea dsipunde de asemena şi de o grădiniţă,
amplasată izolat, în partea centrală a satului, în construcţie separată.
 Şcoala generală clasele I – VIII, cu 11 cadre didactice (8 profesori şi 3 învăţători), 26
elevi în ciclul primar cuprinşi în 2 clase cu predare în limba română, 7 elevi urmează
cursurile cu predare în limba maghiară sub îndrumarea unui învăţător şi 21 elevi în ciclul
gimnazial, cuprinşi în 4 clase cu predare în limba română.
 Grădiniţa cu program normal, cu 2 cadre didactice şi aproximativ 30 copii, dintre care 15
copii îndrumaţi de 1 cadru didactic sunt înscrişi la secţia maghiară.
Cicău
În localitate nu există şcoală sau grădiniţă, construcţia unde a funcţionat şcoala primară şi
grădiniţa se află în stare avansată de degradare şi nu este utilizată. In toamna anului 2011 a fost
reabilitata partial scoala din Cicau cu destinatie de camin cultural.
Decea
În localitate se regaseste o scoala construita din anul 2009, iar gradinita, atat cu sectia romana
cat si cea maghiara, functioneaza la standarde de calitate inalte in cadrul caminului cultural.
 Şcoală generală clasele I – IV, cu 3 cadre didactice, 23 elevi cuprinşi în 2 clase, cu
predare în limba română şi 6 elevi în clasa cu predare în limba maghiară.
 Grădiniţa cu program normal, cu 2 cadre didactice şi 30 copii cuprinşi în 2 grupe.
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Lopadea Veche
Localitatea nu mai dispune de o şcoală generală ciclul primar şi grădiniţă din anul 2010.
Acestea funcţionau împreună în local propriu, într-un corp de clădire cu un singur nivel din
cărămidă, învelitoare de ţiglă, recent renovată. In prezent cladirea este in stare de conservare.
Ormeniş
Şcoala generală ciclul primar nu mai functioneaza funcţionează. Caldirea nu este utilizata.
Aceasta este amplasată în centrul localităţii pe un teren de cca 100 mp aflat în proprietatea
statului, starea tehnică este mediocră, clădirea având o vechime considerabilă.
Rachiş
În localitate nu există şcoală sau grădiniţă, construcţia unde a funcţionat şcoala primară şi
grădiniţa se află în stare avansată de degradare, fiind părăsită de mai multă vreme, ambele
nefuncţionând din lipsă de copii, populaţia fiind una îmbătrânită. Terenul pe care este amplasată
construcţia, cca 250 mp, este situat în centrul localităţii şi este în proprietatea statului.
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii
Românul acestor meleaguri a fost din cele mai vechi timpuri credincios, fapt ce s-a
materializat în constuirea numeroaselor lăcaşuri de cult.
Pe teritoriul comunei Miraslău se găseşte una din cele
mai vechi astfel de construcţii, Biserica Ortodoxă din Cicău.
Această biserică poartă hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril şi a fost construită în secolul al XV-lea, fiind una
dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din Ardeal.
Planimetric, construcţia se prezintă ca o biserică compusă din
pronaos, naos şi altar poligonal cu umeri degroşaţi, fiind
rezultatul unor etape succesive. Construită din zidărie de piatră, ea a fost alcătuită în prima etapă
din navă şi altar, despărţite printr-o tâmplă de zidărie, cu două intrări cu gol semicircular la
partea superioară. În veacul XVIII, nava a fost alungită spre vest cu actualul pronaos, ocazie cu
care s-a demolat zidul iniţial de închidere. Vechiul spaţiu interior este închis cu bolţi de
cărămidă, pronaosul fiind acoperit cu un planşeu de lemn peste care s-a ridicat o turlă pentru
clopote. Tot în veacul XVIII, pe laturile de N şi de S-E ale absidei au fost plasaţi doi contraforţi,
dispuşi pentru motive de consolidare, dar care sunt desprinşi de biserică prin fisuri bine marcate
şi fără vreun aport în preluarea împingerilor generate de bolţi. În anii din urmă, pe toată latura
sudică, s-a adăugat un pridvor închis din zidărie de cărămidă.
Cele cinci vechi ferestre ale bisericii, prezintă toate
ancadramentele din piatră traforată. Vechiul ancadrament de
piatră al intrării iniţiale, a fost mutat de pe fostul zid vestic, pe
latura sudică a zidului noului pronaos odată cu construirea
acestuia. Având în vedere valoarea istorică şi arhitecturală
deosebită a bisericii, precum şi actuala stare de deteriorare în
care ea se află, se impun cu necesitate urgente lucrări de
consolidare şi restaurare. Pentru datarea corectă a bisericii şi a
etapelor ei constructive, înainte de orice altă intervenţie, în
vara anului 1994 s-au cercetat un număr de 38 de morminte. Vechimea mormintelor s-a putut
uşor constata după monedele găsite în ele. Cele mai vechi sunt emisiuni ale regilor maghiari
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Matia Corvinul şi Ludovic II, iar cele mai noi aparţin epocii lui Francisc I (1792-1835). Cel mai
vechi mormânt depistat, cu monedă de la Matia Corvinul, situat lângă latura S-E a absidei
altarului şi care aparţine primelor înmormântări din jurul bisericii, datează construcţia în cea de a
doua parte a veacului al XV-lea.
Pe teritoriul localităţii Miraslău se găsesc mai multe aşezăminte religioase. Biserica
Reformată datează din anul 1847, fiind construită de comunitatea maghiară din aceste părţi.
Biserica Ortodoxă poartă hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi a fost construită mult mai
aproape de zilele noastre, în anul 1984. Pe teritoriul localităţii se găseşte şi Biserica Nazarineană,
construită în anul 1980.
În localitatea Miraslău există dispensar uman, amplasat în clădirea Primăriei şi a
Consiliului Local la extremitatea sudică a localităţii. Construcţia este adecvată scopului şi se află
în stare bună. La nivelul localităţii Decea funcţionează un dispensar uman amplasat în clădirea
fostului Sfat Popular Decea, construcţie realizată în anul 1925.
Localitatea Decea este reprezentată la acest capitol de
un număr de trei biserici: Biserica Reformată, anul construcţiei
1878, Biserica Greco-Catolică, ce poartă hramul Sfântul
Gheorghe, anul construcţiei 1927 şi Biserica Ortodoxă, hramul
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, construcţie ce datează din
Biserica Ortodoxă din Lopadea Veche

anul 1904.

Localitatea Lopadea Veche are un aşezământ de cult reprezentat de Biserica Ortodoxă ce
poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, construită în anul 1927.
În localitatăţile Ormeniş şi Raciş există construită câte o Biserica Ortodoxă, ambele
purtând hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.
Ocupaţiile de bază ale localnicilor din comuna
Miraslău,

tradiţionale,

Biserica Ortodoxă din Ormeniş
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legumicultura şi grădinăritul, cultivarea plantelor textile şi, nu în ultimul rând, creşterea
animalelor.
Pe lângă aceste ocupaţii, localnicii se mai îndeletnicesc cu vânătoarea, pescuitul,
creşterea albinelor, prelucrarea pielior, confecţionarea îmbrăcămintei tradiţionale şi ţesutul.
Comuna Miraslău se încadrează în tipologia satelor transilvănene, în sensul că face parte
din aşezările specifice zonelor de deal şi câmpie. Localităţile Miraslău şi Decea sunt considerate
ca fiind sate concentrate, cu o „urbanistică” regulată. Acestea sunt caracteristice regiunilor de
câmpie şi văilor largi ca nişte culoare, unde se practică, îndeosebi, agicultura. Casele sunt una
lângă alta, de amândouă părţile drumului şi mai noi, fiind specifice regiunilor de câmpie.
Localităţile Lopdea Veche, Cicău şi Ormeniş prezintă o formă a satelor îngrămădite, dar la ora
actuală şi aceste sate s-au mărit în densitate, schimbându-şi forma pe măsura dezvoltării
colectivităţii, a creşterii numărului locuitorilor.
Odată cu evoluţia satului a evoluat şi tipologia gospodăriilor, cu casele şi anexele lor,
fenomen ce continuă şi în zilele noaste. În general, gospodăriile din comuna Miraslău sunt
specifice satului, conţinând, pe lângă casa de locuit, şura, poiata, coteţe, şoproane, magazii şi alte
anexe. Acestea au constituit, în decursul secolelor, nu numai adăpost necesar contra
intemperiilor, dar şi un loc de desfăşurare a unor ocupaţii specifice.
Tipul de gospodărie diferă deci, în funcţie de starea materială a proprietarului.
Interiorul casei ţărăneşti este aranjat simplu şi sobru, srăcăcios uneori, în funcţie de spaţiu
şi de numărul camerelor.
Cea mai veche piesă de mobilier este laiţa, confecţionată dintr-o bucată de lemn, fixată
direct pe perete. Cu timpul, laiţa a suferit modificări, fiind folosită ca pat de dormit. Mai târziu,
acest mobilier a fost înlocuit cu bănci cu spătar şi cu puic, care se putea trage şi transforma în pat
(canapei).
Patul, ca mobilier cu formă specifică, apare târziu în locuinţele ţărăneşti. Acesta era
compus dintr-un cadru de scândură, cu două căpătâie. Salteaua de atunci se numea şurdeu şi era
umplută cu paie sau otavă.
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Masa era înaltă, de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu patru picioare sau tălpi aşezate
drept sau în cruce. Sub ea se păstrau găleata (veadra) şi lingura pentru băut apa.
Scaunele se găsesc în fiecare casă. Acestea erau rudimentare, numite lodve, scurte şi fără
spătar.
Lada de zestre era piesa cea mai frumoasă din mobilierul casei ţărăneşti şi era
confecţionată din lemn de brad. Acestea aveau o ornamentaţie simplă, câteva figuri geometrice şi
un colorit, de obicei, maroniu.
Din punct de vedere decorativ, interiorul locuinţelor ţărăneşti se încadrează în specificul
Mocănimii Apusenilor. Produsele textile, ceramica, icoanele, blidele se încadrează în acest stil,
ornamentaţia lor fiind simplă şi sobră.
Ţesăturile din interiorul casei ţărăneşti sunt ţesături din fibre de origine vegetală (cânepă,
in, bumbac), dar şi ţesături din fibre de origine animală (lână, păr de capră). Cele mai utilizate
erau ţolul, lepedeiele, perna, aşezate, de obicei, pe pat sau în lada de zestre. Ţesăturile cu
caracter decorativ erau reprezentate de lepedeie, feţe de masă, tindeie, căpătâie de pernă.
Ţesăturile din lână erau considerate piese de valoare, fiind destinate zestrei fetelor şi erau lucrate
în două sau patru iţe. Tindeiele şi ştergarele erau folosite pentru a încadra icoanele şi blidele
înflorate. Bocurile şi ulcelele erau puse în cuie la grindă, altele fiind înşiruite în blidar.
Portul popular din comuna Miraslău reflectă întru totul caracterul etnic românesc al
sătenilor, cu mici deosebiri pentru satele Cicău, Lopadea Veche şi Ormeniş. Portul popular este
strâns legat de cele mai importante ceremoniale şi obiceiuri din viaţa satului şi a fost, secole de-a
rândul, purtătorul şi păstrătorul unor vechi tradiţii în care se respectau trecutul şi concepţia
colectivă cu privire la starea socială, etnie, vârstă şi sex a sătenilor.
În localităţile Miraslău şi Decea comunitatea este mixtă, iar portul tradiţional şi
obiceiurile aparţin şi etniei maghiare, cu specificul lor.
Portul popular românesc
Portul popular femeiesc este alcătuit din următoarele componente: ie, tepruţ, poale,
pasturi (faţă - spate), năframă, papuci negri.
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Portul popular bărbătesc este mai sobru decât al femeilor şi se compune, în principal, din
următoarele piese: chemeşa, teptar, laibăr, curea, imene, cioareci, încălţăminte, colop.
Portul popular maghiar
Este întâlnit în zona Miraslău şi Decea, unde o mare parte din locuitori sunt de
naţionalitate maghiară. Aceştia au păstrat în tradiţia şi portul popular elemente ce-i reprezintă dea lungul timpului.
Portul popular femeiesc se compune din următoarele piese: ie, pieptăruţ roşu, poale
scurte, sort roşu, bonetă pe cap, cizme lungi negre.
Portul popular bărbătesc se compune din: cămaşă, pieptăruţ, cioareci ornamentaţi –
strânşi pe picior, cizme negre lungi, pălărie sau căciulă.
Cele mai numeroase obiceiuri şi tradiţii sunt legate, în principal, de sărbătorile religioase
importante: Naşterea Domnului, Anul Nou, Floriile (Intrarea Domnului în Ierusalim) şi Paştile
(Învierea Domnului).
Deşi, din punct de vedere tradiţional, comuna Miraslău este situată, în mare parte, în
subzona etnografică a „mocănimii”, apropierea de marile artere de circulaţie şi libera circulaţie a
determinat unele schimbări în viaţa locuitorilor, nepăstrându-se unele elemente specifice zonei.
Astăzi, aceste tradiţii sunt tot mai şterse, evoluţia contemporană a societăţii româneşti
punându-şi amprenta şi în viaţa de zi cu zi a locuitorilor comunei Miraslău. Acest lucru este cu
atât mai vizibil în localităţile Miraslău şi mai ales în Decea.
Conducerea comunei a avut iniţiativa lăudabilă în sensul păstrării unui crâmpei
reprezentativ din imaginea de altă dată a comunei, de înfiinţare a unui muzeu etnografic. Astfel,
începând cu 1 octombrie 2006, a luat fiinţă în localitatea Miraslău un muzeu ce funcţionează în
incinta Primăriei.
Acesta ilustrează cultura populaţiei româneşti, maghiare şi a altor naţionalităţi din
comuna Miraslău, scoţând în evidenţă istoria, tradiţia şi obiceiurile acestei zone. La ora actuală
muzeul dispune de o colecţie formată din aproximativ 80 de piese muzeistice, în principal

Page
49

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Miraslau, Jud. Alba

obiecte legate de principalele ocupaţii le populaţiei regiunii – agricultura, păstoritul, viticultura,
diverse meşteşuguri, dar şi obiecte de uz caznic şi piese reprezntative pentru arta populară.
Prezentăm câteva imagini din Muzeul Etnografic Miraslău:

Porturi populare din comuna Miraslău

Obiecte de uz casnic

Război de ţesut

Obiecte legate de agricultură
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Pe raza comunei funcţionează:
 Cabinet

medical

de

familie

în

cadrul

dispensarului uman cu 3 cadre medicale, 1 medic şi 2 asistente
medicale; Dispensarul uman funcţioneză în clădirea Primăriei
şi a Consiliului Local, dotat la standarde europene;
 Pe raza fiecărui sat sunt camere igienizate unde este asigurat serviciul medical 1
zi pe săptămînă, de către personalul medical aflat la reşedinţa comunei;
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II.6 Situatia socio-demografica
 Evoluţia numărului populaţiei comunei Miraslău între ultimele două recensăminte:
Populaţia stabilă la recensământ
Comuna
An 1992

An 2002

+ sau –

2.510

2.334

-176

Miraslău

Creşteri sau descreşteri
[%]

-7,01%

Urmărind evoluţia numărului populaţiei stabile între cele două recensăminte se constată o
scădere a numărului populaţiei, faţă de anul 1992.
Aceasta se explică prin faptul că:
 natalitatea a fost scăzută,
 migraţia tineretului,
 populaţia peste 60 de ani reprezintă aproximativ 30% din populaţia totală.
Aceasta se poate vedea din evoluţia populaţiei comunei, prezentată mai jos:
 Evoluţia populaţiei comunei în perioada 1956 – 2002:
4000

3913
3550

3500

3329
2953

3000

2510

2500

2352

2334

2352

1999

2002

2006

2000
1500
1000
500
0

1956

1966

1977

1982

1992

Se remarcă o scădere sistematică a populaţiei, cauzată atât de fenomenul de îmbătrânire,
exod major, cât şi lipsei locurilor de muncă, se observă o migraţie a forţei de muncă aptă de lucru
spre alte centre care oferă locuri de muncă.
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Mişcarea migratorie nu este un indice hotărâtor, indice rezultat din cauza neasigurării
locurilor de muncă în comună, care se poate modifica în timp dacă comuna va deveni atractivă
din punct de vedere al industriei alimentare sau agroturismului.
Localitate

/ 1977

1992

1999

2002

2006

1.038
411
872
638

924
260
727
417

917
214
701
372

908
200
747
340

922
203
757
334

244
126
3.329

127
55
2.510

121
27
2.352

118
21
2.334

116
20
2.352

AN
Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
Rachiş
Total comună


Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii de locuit

Din datele furnizate de Primăria Miraslău, total populaţie stabilă la 31 decembrie 2006:
2.352, din care:
Analizând structura populaţiei stabile pe sexe,
populaţia

masculină din comuna Miraslău

devansează ca pondere pe cea feminină, la
Femei
1109
47%

Bărbaţi
1243
53%

nivelul judeţului Alba - mediu rural ponderea
populaţiei masculine este de 50,5% şi cea
feminină de 49,5%. (31 decembrie 2006). Din
punct de vedere demografic, structura după sex
poate fi considerată echilibrată, ceea ce face
posibilă dezvoltarea comunei în ansamblu.

Comparativ cu datele demografice din mediul rural al judeţului Alba, comuna Miraslău
are o situaţie similară cu datele din judeţ, situaţie specifică localităţilor cu acces la drumuri
judeţene şi apropiate de centre urbane. Există două localităţi cu populaţie concentrată, Miraslău
şi Decea, localitatea Rachiş care se depopulează într-un ritm foarte rapid. Lopadea Veche şi
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Ormeniş au un efectiv demografic redus şi se întind pe o suprafaţă mare similară cu a localităţilor
Miraslău şi Decea.
 Structura populaţiei stabilă la recensământ (2002) pe grupe de vârstă şi ponderea
lor în total populaţie:

Comuna
Miraslău
Jud. Alba Mediu rural

Total
populaţie
stabilă
2.334
162.624

Populaţie de
0 – 14 ani
Număr
419
17,9
29.484
18,1

Populaţie de
15 – 59 ani
% Număr
1.212
51,9
91.330
56,2

Populaţie de 60 ani
şi peste
% Număr
%
703
30,2
41.810
25,7

Sursa: DJS Alba.
În anul 2002 la 1000 de persoane adulte reveneau 279 persoane tinere (pe total judeţ),
323 în mediu rural şi 432 în comuna Miraslău.
În anul 2006 în comuna Miraslău, numărul populaţiei a crescut la 2.352 faţă de 2.334 la
recensământul din anul 2002.
 Populaţia Comunei Miraslău după etnie, la recensământul din 2002:
Localitatea
Miraslău
Cicău

Populaţia
stabilă
908

După etnie
Români
Maghiari
56
318
8

200

Rromi
21

Germani
1

Slovaci
-

20

-

-

-

-

42

306

17

-

-

33

3

-

-

1

11

-

-

-

-

0
Decea

747
4

Lopadea
Veche
Ormeniş

340
6
118
8

Rachiş
21
21
Total
2.334
1.667
627
38
1
comună
 Populaţia Comunei Miraslău după limba maternă, la recensământul din 2002:
Localitatea

Populaţia

După limba maternă
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stabilă
Miraslău
Cicău
Decea
Lopadea
Veche
Ormeniş
Rachi
Total
2.334
coumnă
Sursa: DJS Alba.

908
200
747
340

Română
593
200
437
336

Maghiară
315
307
3

118
21

118
21

625

1.705

Germană
-

Romanes
3
3

Slovacă
1

-

1

Miraslău

9
08

Cicău
00

1

3

0
2
7
5

1

1

5

6

-

1

-

6
94
8

2

1

2

2

6
0
-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

1

1
3

9
83

5

Nedeclaraţi

Alte religii

Adventistă

Penticostală

Baptistă

Unitariană

Reformată

Grecocatolică

2

55
3

1
0
-

3

-

-

-

1

3

-

4
-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
8

3

8

1
4

4

3

25
1

18

09
2

1

6
87
1

3

40

Rachiş

7

74
7

47
Lopadea
Veche
Ormeniş

5
65

2

Decea

Romanocatolică

Ortodoxă

Populaţia
stabilă

Localitatea

 Populaţia Comunei Miraslău după religia declarată, la recensământul din 2002:

1

Total
2
comună
.334
.549
Sursa: DJS Alba.

4
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II.7 Economia
Localitatea Miraslău dispune de un număr mic de dotări de comerţ şi alimentaţie publică,
acestea sunt dispersate în interiorul zonei de locuit, amplasate în general în construcţii cu
funcţiunea principală de locuire. Aceaşi situaţie o regăsim şi la nivelul localităţii Decea şi
Lopadea Veche.
Structura activităţilor economice

Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei comunei
Miraslău au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente.
Fiind situată în zona de podiş şi luncă, principala activitate economică este legată de
agricultură şi creşterea animalelor. Se practică în egală măsură cultivarea pământului şi creşterea
animalelor, valorificarea lor şi a produselor animaliere.
Analiza întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul comunei Miraslău evidenţiază
capacitatea relativ redusă a acestora de a răspunde exigenţelor la furnizarea de locuri de muncă
pentru populaţia comunei, atât datorită numărului de angajaţi, cât şi structurii pe număr de
angajaţi. Există raţiuni obiective pentru această situaţie, astfel este dificil din punct de vedere
obiectiv a pretinde IMM-urilor să se stabilească în zone lipsite de infrastructură (drumuri, apă şi
canalizare). O altă raţiune obiectivă constă din lipsa generalizată a banilor la locuitorii rurali,
puşi în imposibilitatea de a plăti chiar şi serviciile cele mai elementare.
Pentru ca instituţiile private să se dezvolte este important să existe şi să funcţioneze un
parteneriat public-privat pentru constituirea infrastructurii necesare, ori este ştiut că acesta este
deficitar în mediul rural.
În urma aplicării Legii nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
a Legii nr.1/2000, modificată şi a Legii nr.247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru
retrocedare terenuri agricole şi terenuri forestiere. Aceste terenuri agricole şi forestiere stau la
baza ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din sursele principale de venituri. Situaţia actualizată la
finele anului 2006 se prezintă astfel:
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Suprafaţ
ă [ha]

Punerea
în
posesie
[ha]
2.460

2.659,63
Terenuri
agricole
Legea 18/1991
2.479
2.281,37
Legea 1/2000
108
71
Legea 247/2005 107,63
107,63
2.125,49 1.636
Terenuri
forestiere
Legea 18/1991
178
Legea 1/2000
1.505
1.458
Legea 247/2005 442,49
TOTAL
4.785,12 4.019
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

Număr titluri
Procent
[%]

Titluri
eliberate

92

Procent
număr
[%]

de
eliberat

eliberate

1.533

1.503

1.058

71

92
66
100
77

1.462
71
1.484

1.381
34
88
341

1.047
11
301

76
33
88

100
97
86

88
1.396
3.017

126
179
36
1.844

126
175
1.359

100
98
74

Se poate spune că, economia comunei are un pronunţat caracter agrar. Cadrul natural în care
este amplasată comuna Miraslău, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de
agricultură şi creşterea animalelor. Distribuţia culturilor agricole se face în funcţie de relief şi
altitudine, zonele mai joase, de luncă şi pantele domoale ale dealurilor fiind afectate culturii
cerealelor şi a plantelor tehnice, iar cele mai înalte pomiculturii, există zone pentru dezvoltarea
viticulturii, dar din păcate acest domeniu a fost abandonat. Creşterea animalelor este practicată
pe întreg teritoriul comunei, atât în sistem gospodăresc, cât şi organizat în crescătorii.
 Dotări agricole existente în comună la gospodăriile populaţiei şi la persoane juridice,
la nivelul anului 2006:
Gospodăriile
populaţiei
Tractoare
38
Motocultoare
7
Pluguri pentru tractor
37
Pluguri cu tracţiune animală
110
Cultivatoare
9
Grape cu tracţiune mecanică
37
Semănători cu tracţiune mecanică
9
Semănători cu tracţiune animală
14
Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte Utilaje, mijloace de transport
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chimice
Maşini pentru erbicidat
6
Combine
4
Cositori cu tracţiune mecanică
2
Prese pentru balotat paie
1
Remorci pentru tractor
37
Autovehicole pentru transport mărfuri 14
<1,5 to
Autovehicole pentru transport mărfuri >1,5 to
Care şi căruţe
206
Instalaţii de muls mecanic
2
Instalaţii pentru evacuare dejecţii
1
Instalaţii pentru fabricat ţuică
8
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

1
1
1
2
1
1
-

 Construcţii agricole la nivelul gospodăriilor:
 Grajduri pentru animale mari, în suprafaţă de 29.478 mp,
 Spaţii pentru depozitare produse agricole, în suprafaţă de 13.150 mp,
 Adăpost animale, în suprafaţă de 73.385 mp,
 Alte anexe gospodăreşti.
Creşterea animalelor este orientată prioritar spre creşterea porcinelor, a ovinelor şi a
bovinelor. Baza furajeră fiind asigurată din producţii proprii.
Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei regionale şi
naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de iniţiativele agenţilor
privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale.
Producţiile obţinute la hectar sunt relativ bune. Potenţialul economic al comunei, din
punct de vedere al practicării agriculturii este destul de ridicat, situându-se peste media pe judeţ.
Rezultatele pot fi îmbunătăţite prin irigarea terenurilor şi prin aplicarea unor metode avansate de
lucru. La acest moment nu există nici o suprafaţă irigată.
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Cu excepţia păşunilor şi a unor mici suprafeţe de teren ocupate de clădiri foste ale CAPului aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei, tot terenul agricol se află în proprietatea
particulară a persoanelor fizice.
Pentru a putea aprecia gradul de valorificare a potenţialului agricol al comunei am utilizat
ultimele date economice aflate în evidenţa Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală privitoare la mărimea suprafeţelor cultivate şi a producţiilor obţinute, cele referitoare la
anul 2006.
 Producţia vegetală medie obţinută în gospodăriile populaţiei şi de societăţile
comerciale:
Gospodăriile populaţiei

-

Societăţi comerciale

Culturi agricole

Suprafaţa
cultivată [ha]

Producţia
totală [tone]

Grâu
Orz şi orzoaică
Porumb boabe
Cartofi
Plante uleioase
Leguminoase
pentru
boabe
Legume
de câmp
tomate
ceapă
usturoi
varză
ardei
castraveti
rădăcinoase
fasole păstăi
alte legume
Plante de nutreţ
Perene
Anuale ptr. fân şi masă
verde
Plante pentru însilozare

305
50
490
100
2
5

820
144
1358
1.200
3
9

Suprafaţa
cultivată
[ha]
26
32
1
-

109
15
20
5
20
5
5
20
5
14
486
276
200

1.783
300
400
50
500
75
70
200
35
153
9.095
5.795
3.000

94
33
49

1.764
860
544

10

300

12

360
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Fructe
- meri
- peri
- pruni
- cireşi şi vişini
- caişi şi zarzări
- piersici
Sursa: DADR Alba.

[ pomi ]
5
3
13
2
1
1

20
12
12
8
4
4

-

-

Se constată în primul rând cultivarea unei suprafeţe mici, doar 1.229 ha arabil din totalul
de 1.795 ha, ceea ce înseamnă doar 68,47%. La fel se constată şi diferenţe în minus şi la
suprafeţele ocupate cu livezi şi viţă de vie, diferenţe rezultate din faptul că parte din plantaţiile
foste proprietatea CAP-ului au fost trecute în proprietate particulară, ceea ce a condus în mare
parte la abandonarea culturilor.
În ceea ce priveşte nivelul producţiei, comuna se situează în zona producţiei medii pe
judeţ, totuşi mult sub posibilităţile oferite de condiţiile pedo-climatice.
În sectorul creşterii animalelor efectivele de animale înregistrate la nivelul anului 2006 au fost
următoarele:
 Balanţa efectivelor de animale în gospodăriile populaţiei existente în anul 2006:
Specificaţie
Bovine
Existente la începutul lui 940
2006
Produşi vii obţinuţi prin 434
fătări
Cumpărări
220
Vânzări de animale
610
Sacrificări în gospodării 80
Moarte sau pierite
4
Existente la sfârşitul lui 900
2006
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

Porcine
1848

Ovine
1590

Caprine
90

Păsări
17.000

1700

1410

120

12.000

560
1440
900
8
1760

410
980
9
1601

89
1
120

1.000
3.000
10.000
900
16.100
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 Producţia de carne (sacrificări):

Specificaţie

Numărul
de Greutatea medie
animale sacrificate la sacrificare
[capete]
[Kg] greutate vie

Bovine
80
Porcine
900
Ovine
980
Caprine
89
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

200
140
20
24

Greutatea totală a
animalelor
sacrificate
[To] greutate vie
16
126
20
2

 Producţia de lapte (fizic):

Specificaţie
Lapte de vacă şi bivoliţă
Lapte de oaie
Lapte de capră
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

Număr
animale
[capete]
486
1.200
71

Producţia medie
de lapte
[l/cap/an]
4.500
60
110

Cantitate
totală anuală
[Hl]
21.870
720
78

 Producţia de lână (fizic):
Specificaţie
Număr ovine tunse
Producţia medie de lână obţinută de la o ovină tunsă
Producţia totală de lână
Sursa: Primăria comunei Miraslău.

U.M.
capete
kg
tone

1.590
2,5
4

 Producţia de ouă:
Specificaţie
U.M.
Numărul păsărilor
capete
Numărul păsărilor care au ouat în cursul anului –total
capete
Producţia medie de ouă obţinută de la o pasăre care a ouat –
bucăţi
total
Producţia totală de ouă
mii bucăti
Sursa: Primăria comunei Miraslău.
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 Producţia de miere:
Specificaţie
U.M.
Numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere
familii
Producţia medie de miere obţinută de la o famile de albine –
kg
total
Producţia totală de miere extrasă
tone
Sursa: Primăria comunei Miraslău.
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II.8 Turismul

Obiective turistice in Comuna Miraslau:


Monumenrtul lui Mihai Viteazul



Monumentul din cel de-al doilea razboi
mondial



Cimitirul Eroilor



Biserica medievala din satul Cicau secolul XV
Comuna Miraslau este o zona cu un

caracter istoric bine definit, drept marturie stau monumentele istorice de pe DN 1, care scot in
evidenta faptele de vitejie si eroismul acestor locuri.
Monumentul lui Mihai Viteazul Unificatorul ne aminteste
de luptele din 18 septembrie 1600 pentru unitate si dreptate
nationala.

In

timpul Revolutiei

Pasoptiste numeroase

evenimente sangeroase au avut loc atat la Miraslau cat si in
imprejurimi, care au avut drept urmari, pierderi de vieti omenesti.
Monumentul din cel de-al doilea razboi mondial 1944, Aici
au avut loc luptele pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist (se afla si un cimitir al eroilor).
Acest monument a fost ridicat in anul 1946.

Stejarul pufos
Localizare: pe malul drept al Mureșului, raza
teritorială a comunei Mirăslău, județul Alba.
Custode

-

Asociația Biounivers, conform

Convenției de Custodie nr.0165/12.07.2010.
Suprafaţa (ha): 55 ha.
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Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale : Sit Natura 2000 – SCI, Codul
sitului: ROSCI0147, Actul normativ prin care s-a instituit regimul de protecție este Ordinul
Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată sau siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 98
bis/ 7.II. 2008.
Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare
a terenurilor din cadrul acesteia: Fond forestier proprietate privată a Primăriei Mirăslău (78%) și
a Parohiei reformate (22%).
Descrierea ştiinţifică a ariei protejate:
Sit-ul Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău este localizat pe latura estică a Munţilor
Apuseni, pe malul drept al Mureşului, pe Dealurile joase ale Aiudului, în apropierea localităţii
Mirăslău. Situl se remarcă prin prezenţa unor elemente mezoxerofile şi xerofile ca stejarul pufos
(Quercus pubescens), care avea, în trecut, o extindere mult mai mare în această zonă. În sit, pe
lângă habitatul prioritar 91H0* şi habitatul 9170, ambele având pondere relativ egală, pe 1% este
întâlnit şi habitatul prioritar 40A0*, acesta fiind prezent doar insular.
Sit-ul are o suprafață de 54,9 ha și este situat la o altitudine de 300 – 550 m, având un
substrat geologic format din marne şi argile, cu soluri luvice, superficiale spre culmi. Stejarul
pufos este prezent pe versanţii sud-vestici, în treimea mijlocie şi superioară a acestora, arboretul
având un grad de închidere de 80 – 100%.
Tipuri de habitate prezente în sit:


9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum,



91H0* Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens



40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice

Specii de floră: Echium russicum, Allium flavum, Jurinea mollis ssp. transylvanica, Adonis
vernalis, Astragalus dasyanthus.
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Specii de faună: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Cerambyx cerdo cerdo, Morimus
funereus, Parnassius mnemosyne, Heteropteus morpheus, Bufo bufo, Rana dalmatina, Lacerta
viridis, Lacerta agilis, Anguis fragilis, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalis caudatus,
Anthus trivialis, Aquila pomaria, Asio otus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Cardueli
spinus, Certhia familiaris, Ciconia ciconia, Corvus corax, Cuculus canorus, Delichon urbica,
Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco
tinunculus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius,
Hirudo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Miliaria calandra, Muscicapa
striata, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Parus caeruleus, Parus major, Parus
palustris, Pernis apivorus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus
trochilus, Picus canus, Picus viridis, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Strix aluco, Sturnus
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia curruca, Troglodytes troglodytes, Turdus
merula, Turdus philomelos, Upupa epops. Alte specii de floră: Iris aphylla ssp hungarica (Iris
hungarica)
Sit-ul are o valoare conservativă deosebită având în vedere că pădurile dacice de stejar pufos
sunt întâlnite doar insular în România, aici fiind edificate şi specii submediteraneene. Stratul
arborilor este compus în special de stejar pufos (Quercus pubescens), iar stratul ierburilor şi
arbuştilor este compus din specii de pădure, dar şi de pajişte stepică.
Sit-ul se remarcă prin structura foarte bine conservată reprezentată de:
- diversitatea structurilor (alternanţă între păduri încheiate, rarişti şi păduri cu ochiuri stepice),
- diversitate de vârste şi dimensiuni ( diamentre de la 6 – 22 cm, înălţimi de la 2 – 14 m),
- prezenţa regenerării naturale (tendinţa de extindere a aboretului către păşunile limitorfe),
- provenienţa din lăstari dar şi din sămânţă a arboretului,
- existenţa şi gradul de conservare a păturii erbacee,
- prezența speciilor arborescente și arbustive însoțitoare caracteristice habitatului: călin
(Viburnum lantana), arțar tătăresc (Acer tataricum), păducel (Crategus monogyna), porumbar
(Prunus spinosa), măceș (Rosa canina), corn (Cornus mas),
- prezența migdalului pitic (Amygdalus nana).
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTINUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Miraslau a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Miraslau, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Miraslau, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii
Miraslau, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Miraslau;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Miraslau;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Miraslau si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Toma Lucian; Porca
Marian; Florea Iosif; Mataranga Victoria; Metea Adriana; Savu Victoria.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Miraslau.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

37,50 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

11% s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 85%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 4,3% - interes foarte mare;
b) 34,80% - interes mare;
c) 59,5% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Referitor la solutii, 73,5% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 65,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 2,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 0,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :
a)

73,5% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

7,5% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;
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c)

82% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :
a)

53,8 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

23,4% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.

Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.
Principalele necesitati identificate ar fi :
Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura
- drumuri de acces

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre
localitatile componente ale comunei;
- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;
- Reabilitarea podurilor existente si construirea unora noi.

Infrastructura utilitatilor - Retea comunala de apa potabila;
publice
- Retea comunala de canalizare menajera.
2. Dotari edilitare
- Conservare scoli inchise;
- Constructie Camin Cultural Miraslau;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenada.
3.Economic
- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Dezvoltarea de programe de sustinere a dezvoltarii agricole;
- Sustinerea dezvoltarii activitatilor economice existente
4. Domeniul Social
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
- Sala de Sport Miraslau ;
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Miraslau, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica
in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Miraslau, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Miraslau, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Miraslau,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
-

Existenta potentialului turistic si agroturistic;

-

Nu este acoperita nevoia de ocupare;

-

Existenta magazinelor comerciale in cadrul fiecaruisat;

-

Nu exista centre de colectare a produselor agricole;

-

Existenta unei carmangerii;

-

Nu sunt promovate obiectivele turistice;

-

Existenta unro obiective turistice: satul Rachis; Biserica de

-

Exploatarea masei lemnoase este deficitara;

la Ciocan; Padurea de Stajar Pufos; Monumentul lui Mihai

-

Lipsa spatii de cazare;

Viteazu; Muzeu etnografic

-

Existenta de initiative economice pe termen scurt;

-

Grad de dezvoltare antreprenoriala scazut;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

Programe de finantare guvernamentale / europene;

-

Cresterea numarului de someri;

Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;

-

Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
necorespunzătoare
investiţii de acest gen;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI
-

Exitenta pasunilor;

-

Existenta fondului funciar;

-

Existenta raului Mures;

-

Aer curat;

-

Existenta terenului fertile;

PUNCTE SLABE
-

fondurilor;
-

-

-

Existenta inundatiilor din cauza vailor;

-

Lipsa lucrarilor impotriva inundatiilor;

-

Lipsa lucrarilor de decolmatare a Muresului;

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

-

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

Existenta nitritilor si nitratilor in apa din cadrul panzei
freatice;

OPORTUNITATI
-

Exista terenuri agricole in paragina datorita lipsei

-

produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

DN 1 asfaltat;

-

Acces deficitar la satul Rachis;

-

Drumurile de legatura cu localitatile sun pietruite;

-

Lipsa retelei de canalizare;

-

Existenta de proiecte depuse pentru asfaltarea

-

Lipsa alimentarii cu apa in Decea, Ormenis, Cicau si

drumurilor DC 82 si DC 83;

Lopadea;

-

Existenta retelei de alimentare cu apa in Miraslau;

-

Existenta de proiecte pentru alimentare cu apa in Decea;

-

Exitenta alimentarii cu gaz metan in Miraslau si Decea;

-

Exitenta retelei de alimentare cu energie electrica;

-

Existenta scolilor: Miraslau I-IV; Decea I-IV;

-

Existenta invatamantului prescola in Miraslau si Decea;

-

Existenta serviciilor de telefonie fixa si mobile precum si a
serviciului de internet;

-

Existenta caminelor cultural in Lopadea, Miraslau, Decea
si Ormenis;
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-

Existenta de cladiri de scoli dezafectate ( Ormenis,
Lopadea, Cicau);

-

Scoala din Miraslau necesita lucrari de reabilitare;
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OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilităţi
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren);
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Activitatea principal este reprezentata de agricultura;

-

Populatie imbatranita;

-

Existenta specialistilor in domeniile: sanatate; agricultura;

-

Depopularea satelor;

invatamant; industrie;

-

Migratia tinerilor catre centre urbane;

-

Nivel de calificare mediu;

-

Lipsa locurilor de munca;

-

Oameni harnici;

-

In component comunitatii intalnim maghiari ( Decea si
Miraslau) si romi ( Decea si Miraslau)

-

-

OPORTUNITATI

RISCURI

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe
regionale, naţionale şi internaţionale;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje

-

pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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ineficienţa/lipsa

programelor

de

calificare/recalificare

profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta de dispensare uman si veterinar;

-

lipsa oportunitatilor de ocupare a fortei de munca;

-

Servicii de asistenta sociala la nivelul primariei;

-

resurse umane insuficiente in sanatate;

-

lipsa serviciilor stomatologice;

-

lipsa activitatilor recreative;

-

resurse insuficiente de sustinere din bugetul local;

OPORTUNITATI

RISCURI

-

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri;

-

depopularea zonei;

-

programe de finantare in domeniul social;

-

imbatranirea populatiei;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Personal Calificat;

-

Necesita imbunatatiri ale sistemului de informare cu

-

Cladire proprie;

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Website neactualizat;

-

Comunicare buna cu membrii comunitatii – in fiecare sat

-

Remumeratia personalului este scazuta;

existand panou de afisaj;

-

Comunicare deficitara intre primarie si serviciile

privire la oportunitatile de dezvoltare;

deconcentrate;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Miraslau.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Miraslau si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
DEZVOLTATE
REABILITATA
Pensiuni
agroturistice

Reabilitatea accesului
catre satul Rachis

Dezvoltarea de
parteneriate
publice-privat

Reabilitarea
drumurilor DC 82, DC
83

Retea de
canalizare
dezvoltata
Alimentare cu
apa in Decea,
Ormenis,
Cicau si
Lopadea
Veche

Ferme dezvoltate

Asociatii agricole
active
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII DE
MEDIU
OPTIME

Scoala Miraslau
reabilitata

Vai amenajate

Programe pentru
etnia roma

Apele Muresului
decolmatate

Programe de
formare
profesionala

Turism controlat
in zonele
forestiere

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT
Promovarea
valorilor
turistice
Identificarea si
promovarea
traditiilor zonei

REVITALIZAREA
COMUNITATII

Coeziune sociala si
solidaritate comunitara
dezvoltata
Interventie proactiva a
cetatenilor in
dezvoltatea comunitara

Management rural
dezvoltat sub forma
participativa
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ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
DEZVOLTATE
REABILITATA
Centru de
colectare si
procesare fructe
de padure
Program de
sprijin a
initiativelor
anteprenoriale
Promovarea
potentialului de
dezvoltare
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII DE
MEDIU
OPTIME

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT

REVITALIZAREA
COMUNITATII
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

CARENTE DE

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

MEDIU

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

Apele raului Mures sunt

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

Murdare

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

Lipsa lucrarilor de

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

indiguire

Neintelegerea necesitatilor

Lipsa lucarilor de

din partea cetatenilor

decolmatare a

Lipsa specialistilor

Muresului
Personal din primarie slab

Participare scazuta la

motivat financiar

activitatile de programare
strategica
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INFRASTRUCTURA PARTENERIATE
DE ACCES
NEDEZVOLTATE
DEFICITARĂ

REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

MĂSURI
NEIDENTIFICATE
PENTRU
ATRAGERE DE
INVESTITORI

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE
LA NIVEL
LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ

Acces deficitar la satul
Rachis

Parteneri interesaţi
în
proiecte
neidentificaţi

Lipsă reţea canalizare
şi staţie de epurare

Strategia administraţiei
de atragere a
investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

DC 82 si DC 83
degradate

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Lipsa alimentarii cu
apa in Decea, Ormenis,
Cicau si Lopadea
Veche;

Facilităţi locale
nestabilite

Surse financiare
insuficiente la
nivelul
comunităţii

Spirit
antreprenorial
scăzut

Capacităţi insuficiente
în atragerea de
investitori străini

Starea neingrijita a
rigolelor

Viabilitate scăzută
a afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor
de reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a
satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem
viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Miraslau – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitaţii vieţii și a condiţiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Mentinerea unui mediu de viaţa placut
bazat pe civism, cultura, traditie,
protejarea mediului inconjurator și
petrecerea timpului liber
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Servicii publice de
calitate si oportunitati
de petrecerea timpului
liber

Cresterea competitivitatii
economiei locale prin
diversificare si
dezvoltarea
intreprinzatorilor locale,
AF-uri, PFA-uri, firme mici
si medii dimensiuni
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Obiectiv specific - Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale
Prioritati:
1. Introducerea retelei de apa si canalizare
Masuri:
a) Introducerea retelei de canalizare in Decea, Miraslau, Lopadea, Cicau;
b) Construirea statiei de epurare si tratare a apelor uzate
c) Introducerea retelei de apa Lopadea Veche, Miraslau, Decea, Cicau.
2. Modernizarea retelei de drumuri, strazi, spatii de parcare, trotuare si alei pietonale
Masuri
a) Modernizarea drumurilor comunasi a strazilor prin asfaltare, marcare si instalarea de
indicatoare:
o Intocmirea studiilor de fezabilitate
o Intocmirea expertizelor tehnice
o Amenajarea rigolelor de scurgere
o Realizarea si/sau reabilitarea podurilor si podetelor
o Asfaltarea drumurilor si strazilor
o Semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere
b) Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale
c) Reabilitarea, modernizarea si crearea de drumuri de hotar si a celor de acces la
proprietatile agricole
o aparari de mal
o rigole de scurgere
o construrea unei retele de drumuri de hotar si de acces la proprietati agricole (in
special la fanete)
o pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor de acces catre proprietatile agricole
d) Amenajarea unor spatii de parcare
o Evaluarea necesarului de locuri de parcare si a zonelor in care sunt necesare
acestea
o Identificarea localtiilor
Page
86

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a comunei Miraslua, Jud. Alba

o Amenajarea parcarilor
3. Intretinerea si modernizarea cladirilor publice, a zonei centrale si a domeniului public
Masuri
a) amenajarea si modernizarea arhivei, bibliotecii si a expozitiei etnografice, inclusiv
izolarea termica
b) amenajarea si modernizarea unitatilor de invatamant
Obiectiv specific - Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism,
cultura, implicarea comunitatii si convietuire multietnica
Prioritati
1. Crestera gradului de civism
Masuri
a) Organizarea unor intalniri periodice (trimestriale) ale reprezentantilor autoritatilor locale
cu cetatenii in fiecare sat
b) Sprijinirea ONG-uri lor existente
c) Sprijinirea infiintari unor noi ONG-uri (de ex. Asociatia agricultorilor)
d) Sprijinirea evenimentelor social culturale si traditionale care contribuie la implicarea
comunitatii si conservarea identitataii (zilele satului, sarbatori traditionale etc)
e) Dezvoltarea relatilor de parteneriat

2. Conservarea si promovarea traditiilor locale
Masuri:
a) Organizarea unor festivitati locale precum zilele comunei
b) Sprijinirea infiintarii unor ansambluri de dansuri traditionale
c) Amenajarea si modernizarea caminelor culturale
d) Subventionarea si sprijinirea activitatilor culturale pentru pastrarea traditiilor si
obiceiurilor precum si conservarea folclorului in comuna
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3. Sprijinirea activitatilor sportive si recreative
Masuri:
a) Amenajarea unei Sali de sport in Miraslau

4. Amenajarea spatiilor verzi, a celor de joaca si a celor de agrement.
Masuri
b) Amanajarea de parcuri (plantare copaci, montare banci, mese si cosuri de gunoi in fiecare
localitate a comunei)
c) Amenajarea unor locuri de joaca pentru copii in toate localitatile comunei
d) Amenajarea de terenuri virane din intravilanul comunei pentru realizarea de spatii verzi si
locuri de recreatie

5. Impadurirea si consolidarea terenurilor degradate, a celor supuse alunecarilor de teren sau
a celor iesite din circuitul agricol
Obiectiv specific - Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Prioritati:
1. Eficientizarea administratie publice locale
Masuri:
a) Imbunatatirea comunicarii dintre administratia locala si cetateni prin organizarea de
intalniri trimiestriale cu cetetenii in fiecare sat pentru prezentare diverselor activitati,
informatii si proiecte, discutarea problemelor locale si identificarea solutiilor
b) Imbunatatirea sistemului de selctie si promovare a angajatilor
c) Angajarea de personal calificat
d) Restructurarea organigramei in functie de contextul actual si de nevoi
e) Reducerea cheltuielilor
f) Intocmirea bugetului local pe programe si performante
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2. Revalorificarea infrastructurii de educatie
Masuri:

a) Conservarea scolilor inchise in Lopadea, Cicau, Ormenis,
3. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate si servicii sociale
Masuri:
b) Amenajarea de puncte sanitare in localitatile indepartate ale comunei
c) Atragerea de personal medical competent si interesat
d) Construirea/amenajarea unui centru de zi pentru varstnici

4. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii pentru sport si activitati culturale
Masuri:
a) Reabilitarea tuturor caminelor culturale din comuna Miraslau;
b) Modernizarea si dotarea bibliotecii din comuna.

5. Atragerea de personal cu pregatire, valoare si experienta (ex. medici de familie, profesori,
invatatori, educatori etc) - oferirea de facilitati cu prioritate
6. Asigurarea trasnportului in comun

Obiectiv specific - Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea
intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri, firme de mici si medii dimensiuni
1. Imbunatatirea climatului investitional local si stimularea cadrului asociativ si a
parteneriatelor intre agenti economici, intre acestia si administratia locala si sectorul nonprofit
Masuri:
a) Revizuirea si imbunatatirea sistemelor de planificare, zonare si dezvoltare (PUG, PUZ,
RLU etc.) – aceste documente permit celor interesati in dezvoltarea unei afaceri sa faca
alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investitii si planificarea afacerilor

Page
89

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a comunei Miraslua, Jud. Alba

b) Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru inceperea (start-up) si dezvoltarea
afacerilor in domenii precum industria prelucratoare si servicii
c) Sustinerea dezvoltarii asociatiilor de afaceri si comerciale - asociatiile de afaceri pot
aduce beneficii substantiale dezvoltarii mediului de afaceri. (ex. ale atelierelor de
tamplarie si mobilier, ale celor din industria prelucrarii laptelui etc)
d) Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii si plasarii investitiilor (plasarea
utilitatilor – cai de acces, retea de apa, canalizare, etc)
e) Sprijinirea inregistrarii marcilor locale
f) Asocierea Consiliului Local cu agenti economici interesati in realizarea unor proiecte de
interes public, ca deex. obtinerea de energie elctrica din surse alternative
g) Facilitarea crearii unor parteneriate cu organizatii din alte zone din tara si din strainatate
si organizarea de schimburi de experienta in acest sens

2. Urgentarea reabilitarii infrastructurii
3. Valorificarea prin prelucrare pe plan local a produselor agricole legume, fructe, carne,
lapte, piele)
4. Calificarea, re calificarea si reconversia profesionala a resursei umane
Masuri:
a) Programe de de reconversie profesionala, recalificare si perfectionare/invatare pe
tot parcursul vietii
b) Incurajarea antreprenoriatului
c) Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
d) Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinzatorilor locali pentru a
raspunde nevoilor de pe piata muncii si pentru asigurarea competitivitatii
economice
e) Implementarea sistemelor ISO

f) Infiintarea unei scoli de arte si meserii in comuna
5. Tehnologizarea si retehnologizarea sectoarelor cu potential
Masuri:
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a) Informarea fermierilor, meseriasilor, tamplarilor etc in legatura cu fondurile
Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltarii sectoarelor
respective
b) Achizitionarea unor utilaje agricole performante de catre fermierii locali
c) Achizitionarea unor utilaje performante de catre agentii economici ce activeaza in
celelalte sectoare de cat agricultura
6. Dezvoltarea serviciilor turistice
Masuri:
a) Informarea celor interesati in legatura cu fondurile Uniunii Europene din
b) perioada 2011 -2013 destinate dezvoltarii agroturismului si turismului
c) Construirea unor pensiuni modeme
d) Promovarea potentialului turistic al comunei

7. Promovarea produselor locale in vederea accesarii la pietele de desfacere
Masuri:
a) Participarea la festivaluri si targuri nationale si internationale
b) Realizarea de siteweb-uri de promovare a acestora
c) Facilitarea achizitionarii produselor locale prin intermediul comertului electronic
d) Imbunatatirea site-ului primariei
e) Realizarea unui site al comunei
f) Realizarea de brosuri si pliante de prezentare
g) Invitarea personalitatilor si investitorilor la evenimentele culturale si traditionale
organizate
8. Promovarea comunitatii
Masuri:
a) Imbunatatirea site-ului primariei
b) Realizarea unui site al comunei
c) Realizarea de pliante si brosuri de prezentare
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d) Invitarea personalitatilor si investitorilor la evenimentele culturale si traditionale
organizate.
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V.4 Seminarul implementarii
4.1 Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor
Obiective Specifice

Denumirea activitatilor

Termen de
implementare

Reabilitare DC 82 DN1 – Miraslau – Cicau – Studiu de fezabilitate

2010

4km

Proiect tehnic

2011

Cerere depusa

2011

Realizat lucrare

2013-2015

Studiu de fezabilitate

2010

Cerere depusa

2012

Realizat lucrare

2012-2014

Asfaltare DC 83 Decea – Ormenis – 3,5 km

Reabilitare strazi interioare Miraslau – 6 km

2013 – 2014

Reabilitare Strazi interioare Lopadea Veche – 2,2 km

2013 – 2014

Reabilitare Strazi interioare Cicau – 2,5km

2014 – 2015

Reabilitare Strazi Ormenis – 1,5 km

2014 - 2015

Reabilitare Strazi Rachis – 1km

2015 – 2016

Reabilitare DC 81 Lopadea Veche – Rachis 3,25km

2013 - 2015

Reabilitare Drumuri Vicinale

2012 - 2014

Reparatii Poduri

2014 - 2016

Alimentare cu apa Lopadea Veche

2011 - 2014

Alimentare cu apa si Canalizare (statie de epurare) Decea

2011 – 2014
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Canalizare Miraslau, Statie de Epurare

2011 - 2014

Alimentare cu apa Cicau

2012 – 2014

Canalizare Lopadea Veche

2013 - 2015

Canalizare Cicau

2014 – 2016

Construire de locuinte

2014 - 2016

Conservare scoli inchise Lopadea Veche, Cicau, Ormenis

2014 - 2016
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4.2. Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism, cultura, implicarea comunitatii si convietuire
multietnica
Obiective specifice

1. Organizarea de intalniri
trimestriale in fiecare
localitate intre
reprezentantii
administratiei locale si
membrii comunitatii pentru
identificarea problemelor
curente sia modului de
solutionare a acestora
3. Organizarea unor
sarbatori cu specific local
4. Organizarea de
competitii sportive

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

Surse
locale

Costuri (RON)
Alte
Total costuri
surse

Responsabili

2012

Consilul Local
si Primaria





Identificarea surselor de finantare
Constituirea comitetului de organizare
Organizarea sarbatorii

2012

Consilul Local
si Primaria





Identificarea surselor de finantare
Constituirea comitetului de organizare
Organizarea competitiei

2015

Consilul Local
si Primaria
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4.3. Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Obiective specifice

2. Amenajare parcuri in
localitatile comunei
3. Amenajare locuri de
joaca pentru copii in
localitatile comunei
3. Constructia caminului
cultural Miraslau

4. Realizare Sala de Sport

Denumirea activitatilor


















Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea locatiilor
Executia lucrarilor de amenajare
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
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Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

Responsabili

2012 - 2014

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

2012 - 2014

AFM /
Consilul Local
/ Primaria

2014 - 2016

CNI / Consilul
Local /
Primaria

2014 - 2016

Consilul Local
/ Primaria
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IV.4.4. Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri,
firme de mici si medii dimensiuni

Obiective specifice

1. Oferirea de facilitati
intreprinzatorilor
2. Constituirea de asociatii
agricole
3 Dezvoltarea si
modernizarea stupinei
Suciu in satul Ormenis

4.Achizitionarea de utilaje
agricole pentru ferma
mixta

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse
Alte
Total
locale surse
costuri

2012 - 2016

Consilul Local
si Primaria
Consilul Local
si Primaria





Identificarea potentialilor membrii
Identificarea unei locatii
Derularea demersurilor de constituire

2013






Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru realizarea
proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor

2012 - 2013

51.660

51.660

2012 - 2013

885.26
4

885.264
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012

4.1 Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor
Obiective Specifice

Denumirea activitatilor

Termen de
implementare

Asfaltare DC 83 Decea – Ormenis – 3,5 km

Cerere depusa

2012

Realizat lucrare

2012-2014

Reabilitare Drumuri Vicinale

2012 - 2014

Alimentare cu apa Lopadea Veche

2011 - 2014

Alimentare cu apa si Canalizare (statie de epurare) Decea

2011 – 2014

Canalizare Miraslau, Statie de Epurare

2011 - 2014

Alimentare cu apa Cicau

2012 – 2014
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4.2. Crearea unui mediu de viata placut bazat pe protectia mediului, civism, cultura, implicarea comunitatii si convietuire
multietnica
Obiective specifice

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

1. Organizarea de intalniri

2012

trimestriale in fiecare

Costuri (RON)
Surse

Alte

locale

surse

Responsabili

Total costuri

Consilul Local
si Primaria

localitate intre
reprezentantii
administratiei locale si
membrii comunitatii pentru
identificarea problemelor
curente sia modului de
solutionare a acestora
3. Organizarea unor



Identificarea surselor de finantare

sarbatori cu specific local



Constituirea comitetului de organizare



Organizarea sarbatorii

4. Constructie Sala de



Identificarea surselor de finantare

Sport Miraslau



Intocmirea documentatiei de finantare



Achizitia executarii lucrarilor
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2012

Consilul Local
si Primaria

2012 - 2014

Consilul Local
si Primaria
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4.3. Servicii publice de calitate si oportunitati de petrecere a timpului liber
Obiective specifice

Denumirea activitatilor

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Surse

Alte

Total

locale

surse

costuri

Responsabili

2. Amenajare parcuri in



Identificarea surselor de finantare

localitatile comunei



Intocmirea locatiilor

Consilul Local



Executia lucrarilor de amenajare

/ Primaria

3. Amenajare locuri de



Identificarea surselor de finantare

joaca pentru copii in



Intocmirea locatiilor

Consilul Local

localitatile comunei



Executia lucrarilor de amenajare

/ Primaria
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IV.4.4. Cresterea competitivitatii economiei locale prin diversificare si dezvoltarea intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri,
firme de mici si medii dimensiuni

Denumirea activitatilor

Obiective specifice

1. Oferirea de facilitati
intreprinzatorilor

3 Dezvoltarea si
modernizarea stupinei
Suciu in satul Ormenis

4.Achizitionarea de
utilaje agricole pentru
ferma mixta

Termene
de
implement
are

Costuri (RON)
Surs
e
local
e

Alte surse

Total
costuri

Consilul
Local si
Primaria

2012 - 2016











Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru
realizarea proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
Identificarea surselor de finantare
Intocmirea studiului de fezabilitate
Intocmirea documentatiei de finantare
Achizitia serviciilor de consultanta pentru
realizarea proiectului tehnic
Achizitia executarii lucrarilor
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Responsabi
li

2012 - 2013

51.660

51.660

2012 - 2013

885.264

885.264

PNDR

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Miraslau, Jud. Alba

V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

5

6

7.

Deloc

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Judeţ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Pianu.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .

Page 4

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Pianu, Jud. Alba

Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
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zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Atestarea documentara a comunei Pianu este in jurul secolului XII, existand insa vestigii
istorice mult mai vechi din timpul colonizarii romane in Dacia. Exista urme clare ale sederii
romane, Legiunea a XIII – a Gemina - pe aceste meleaguri, drept dovada stand obiceiul “stalpilor
funerari la barbatii decedati”, care se pastreaza si in prezent.
Localitatea Pianu de Jos este atestata intr-un emis din 10 septembrie 1454 la Sibiu, prin
care surorile Margareta si Barbara din Sibiu vand Pianului de Jos partile lor de mostenire situate
in Pianu de Sus. In deciziile emise de Universitatea Saseasca, Pianu era numit Pean, Pyen la
care se adauga atributul “valahicalis” pentru Pianu de Jos si “olahicalis” pentru Pianu de Sus.
Mai tarziu intalnim denumirile: Deutsch, Szasz si Unter-Pian pentru Pianu de Jos si Ober si Olah
Pian pentru Pianu de Sus.
Pe la sfarsitul secolului al XVII-lea apare denumirea de Pianu Inferior si Pianu Superior.
Denumirea oficiala din actele emise in timpul dominatiei austroungare era Alsopian pentru Pianu
de Jos si Felsopian pentru Pianu de Sus.
Localitatea Strungari este atestata documentar in secolul al XVII-lea cand Scaunul de
Sebes, avand nevoie de inca 10 sate, emite un act juridic prin care desparte Strungarul de
Rachita, localitate aflata la o distanta de 3 km fata de Strungari si care in prezent apartine de
comuna Sasciori.
Purcareti a apartinut tot de satul Rachita, fiind considerat a doua parte a lui, unde
rachitenii isi duceau animalele la pascut.
Cu timpul unii dintre locuitori s-au stabilit definitiv in Purcareti. Purcareti a devenit
localitate autonoma abia in secolul XVII, cand in urma unui lung proces ce a secatuit veniturile
ambelor localitati obtine dreptul de a se rupe de satul matca. Satul Plaiuri s-a format mult mai
tarziu prin emigrarea populatiei din Strungari si Purcareti.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Pianu – jud. Alba – Romania – Regiunea Centru
Comuna Pianu este situata in partea de S-V a judetului Alba, la poalele muntilor Sureanu
avand in componenta sa localitatile Pianu de Sus - centru administrativ, Pianu de Jos, Purcareti,
Plaiuri si Strungari.
Comuna se invecineaza cu localitatile Vintu de Jos – la nord, Sebes – la est, Pianu – la
vest si Sugag – la sud, aflandu-se la o distanta de 25 km de municipiul Alba Iulia - resedinta
judetului Alba.
Comuna Pianu este asezata de-a lungul vaii raului Pian care curge de la sud spre nord,
strabatand pana la varsarea in Mures, localitatile Strungari, Pianu de Sus, Pianu de Jos si Vintu
de Jos.
Relief - In partea de nord a comunei este o zona de ses, iar pe masura ce inainteaza spre
sud de la iesirea din Pianu de Jos pana in satul Strungari zona este colinara. Satele Purcareti si
Plaiuri sunt situate intr-o zona mai inalta, punctele culminante fiind Magura si Tomnatic, ce
ajung la poalele masivului Sureanu la o cota de aproape 1700 m.
Clima - Tipul de climat este temperat-continental-moderat. Acesta se caracterizeaza prin
temperatura medie anuala de 80-100C si un regim potrivit de precipitatii de 600-700 mm anual.
Pe teritoriul comunei Pianu, datorita diferentei reliefului in altitudine si conditiile
climatice sunt diferentiate. Se poate vorbi astfel de un microclimat a zonei de lunca, terase si
dealuri si despre climatul de munte.
Retea hidrografica - Existenta precipitatiilor abundente a favorizat dezvoltarea unei
retele hidrografice foarte bogate, in special in regiunea montana. Ca urmare izvoarele si paraiele
apar foarte frecvent. Relieful comunei impune directia de curgere a apelor, intreaga retea
hidrografica fiind colectata direct de raul Mures. Raul Valea Pianului primeste afluenti, de la
izvoarele sale din Recea si pana la varsarea in Mures prin urmatoarele cursuri de ape: Valea
Pienel, Paraul Trunchiului, Valea Tonii, Valea de Sebes, Valea Macui, Valea Senti, Valea Leii,
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Valea Rachitei, Valea Mirioanei, Valea Hotarului, Parul Lisca, inclinarea de scurgere fiind destul
de mare (8-10 m la fiecare 1000 metri). La punctul de varsare a Vaii Pianului in Mures panta este
mai lina, urcand spre hotarul Pianului de Jos. Pana la varsarea in Mures, Valea Pianului
parcurge, pornind de la izvoare, o distanta de aproximativ 35 km.
Flora si fauna- Altitudinea, intinderea si conformatia comunei Pianu ofera conditii
prielnice unei flore bogate si variate, pornind de la flora de lunca si terminand cu flora de munte,
intre care amintim: brad, fag, stejar, gorun, artar, salcam, mar paduret. Malurile apelor sunt
strajuite de plopi, arini, salcii si o vegetatie specifica de mlastini.
Pe teritoriul comunei se gasesc din abundenta plante medicinale cum ar fi: musetel, coada
soricelului, soc negru, papadie, maces.
Considerata sub aspect general, fauna variata este o realitate specifica zonei subcarpatice.
Printre animalele de padure intalnim: ursul, vulpea, lupul, cerbul lopatar, iepurele, dihorul,
mistretul, ariciul, cartita, etc.,iar printre pasari: cucul, privighetoarea, fazanul, mierla, vrabia,
tarca, barza etc. si printre reptile: vipera, naparca, sarpele gheus. Pe teritoriul comunei vietuiesc
si o mare varietate de insecte, fluturi, gandaci si viermi, existand chiar si o specie de rac.
Resurse naturale - Dintre resursele naturale cele mai importante care se afla pe teritoriul
judetului Alba si deasemeni si in arealul localitatilor comunei Pianu, in zacamant sau in
exploatare sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb, zinc, pirita, mercur
etc), sare, bentonita, calcar, mangan, gresie, tufuri vulcanice, argila, marmura, piatra pentru
constructii, nisipuri si pietrisuri, lemn etc.
O data cu resursele din subsol, minereuri neferoase si metale pretioase, resursele terestre pamant arabil (in majoritate pasuni si fanete) si paduri - joaca un rol important in economia
comunei si a judetului. Valea Muresului si locurile de la marginea ei reprezinta importante
resurse agricole favorizand recoltele de cereale si legume, cat si cresterea animalelor.
Calitatea factorilor de mediu: apa, aer, sol - Rapoartele anuale privind starea mediului
evidentiaza in ansamblu calitatea mediului in judetul Alba, precum si eforturile facute de
MAPM, de Prefectura, autoritatile locale, agentii economici in colaborare cu Inspectoratul de
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Protectia Mediului Alba, pentru atingerea tintelor din politica de mediu si pentru eficientizarea
managementului mediului.
Obiectivele prioritare ale activitatii de protectie a mediului inconjurator din judetul Alba
sunt in concordanta cu prevederile Programului de Guvernare precum si cu cerintele Comunitatii
Europene. In acest sens, s-a actionat in urmatoarele directii principale:
Ameliorarea calitatii factorilor de mediu prin reglementarea si autorizarea tuturor
activitatilor cu impact asupra mediului, controalele efectuate de comisarii IPM, urmarirea
investitiilor destinate protectiei mediului, supravegherea continua a calitatii mediului si
sanctionarea abaterilor de la legea mediului.
Diversificarea retelei de monitorizare a calitatii mediului
APM Alba monitorizeaza in prezent calitatea aerului, precipitatiilor, nivelul zgomotului,
apa de suprafata (expertize), apa din fantani, sol, vegetatie, sedimente, deseuri, expertize
biologice, radioactivitate.
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II.3 Infrastructura locala

Din punct de vedere al infrastructurii de baza comuna Pianu dispune de 14,6 km de drum
asfaltat din care:
7,8 km de la DN 67C pana in satul Pianu de Sus
4 km din Pianu de Sus in satul Strungari
2,8 km – drumul terenului de golf
Comuna beneficiaza si de un drum forestier construit in zona Mirioana – Macui, in
lungime de 4 km.
Restul cailor de acces, din intravilanul si extravilanul comunei, sunt constituite din
drumuri pietruite si ulite.
In sedinta din 22 noiembrie 2007 Consiliul Local Pianu a aprobat proiectul tehnic de
betonare/asfaltare a drumului ce face legatura intre localitatile Strungari si Purcareti.
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza printr-o retea aeriana apartinand SC
Electrica SA si este singura utilitate publica de care beneficiaza toti locuitorii comunei.
Energia termica - Comuna Pianu nu beneficiaza de o distributie a gazelor naturale,
incalzirea locuintelor realizandu-se, in proportie de 98 %, cu sobe pe combustibil fosili. Doar 25
de gospodarii detin o centrala termica proprie.
In decembrie 2007 Consiliul Local Pianu a aprobat cheltuirea sumei de 5000 euro pentru
intocmirea si sustinerea unui proiect de finantare pentru lucrarea “Alimentare cu gaze naturale a
localitatilor Pianu de Sus si Pianu de Jos”.
Retea de canalizare - In comuna Pianu nu exista retea publica de canalizare. Conform
datelor culese la recensamantul din martie 2002, doar 30 % dintre locuinte erau prevazute cu
instalatii de canalizare proprii.
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Alimentarea cu apa - Comuna Pianu nu dispune de o retea centralizata de alimentare cu
apa. In prezent gospodariile sunt alimentate cu apa din fantani si izvoare, insa doar jumatate
dintre acestea detin in perimetrul propriu o sursa de apa.
Un proiect investitional pentru anul 2008 il reprezinta realizarea unui sistem centralizat
de alimentare cu apa si canalizare in satele Pianu de Sus si Pianu de Jos.
Colectarea deseurilor in comuna Pianu este asigurata de SC SALPREST SA, societate
comerciala de profil, licentiata de Autoritatea nationala de Reglementare a Serviciilor de
Gospodarire comunala (ANRSC).
Iluminat public stradal - Iluminatul public este asigurat prin linii aeriene pe stalpi de
beton. Lista de investitii in anul 2008 cuprinde si un proiect tehnic pentru realizarea unui sistem
de iluminat festiv si stradal.
Posta si Telecomunicatii - In comuna Pianu exista 2 operatori de telefonie fixa si mobila:
ROMTELECOM si ZAPP care acopera si serviciile de internet prin Cliknet si Zapp.
Serviciile de posta sunt acoperite prin 3 unitati apartinand Postei Romane.
Comuna Pianu are realizat un site de prezentare: www.primariapianu.ro.
Televiziunea prin cablu/digitala exista insa nu acopera in intregime toate localitatile.
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II.4 Invatamantul

In Romania invatamantul constituie prioritate nationala. Statul promoveaza principiile
invatamantului democratic si garanteaza dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului
educational, in beneficiul individului si al intregii societati.
Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant,
indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau
religioasa.
In comuna Pianu sistemul de invatamant este structurat pe 3 niveluri: prescolar, primar si
secundar-gimnazial si se desfasoara in 9 unitati de invatamant , 5 scoli si 4 gradinite.
Din luna decembrie 2007 in satele Pianu de Sus si Pianu de Jos functioneaza 2 Centre de
Documentare si Informare (CDI) prin proiectul “Educatia pentru informatie in mediul rural
defavorizat” finantat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ambasada Frantei la
Bucuresti. Proiectul are ca scop egalizarea sanselor scolilor din mediul rural cu cele din mediul
urban si deschiderea sistemului educativ romanesc spre spatial educativ European.
Din informatiile prezentate se observa ca in perioada 2001 – 2007 numarul de elevi
inscrisi la scoala a scazut cu aproape 20 %, ajungand in 2007 la 297 de elevi.
La inceputul anului scolar 2007 numarul de prescolari inscrisi la gradinite este cu aproape
32% mai mic fata de anul 2001 si cu 38,78 % fata de anul 2003, an in care s-a inregistrat cel mai
mare numar de copii inscrisi in sistemul de invatamant prescolar.
In anul scolar 2007 – 2008 numarul copiilor care urmeaza una dintre formele de
invatamant existente in comuna este de 398.
Analiza profilului educational al comunitatii Pianu evidentiaza prezenta majoritara a
absolventilor de studii gimnaziale sau primare: 62,8 % din totalul populatiei de 10 ani si peste.
30,5 % din totalul populatiei de 10 ani si peste este absolventa de studii liceale sau profesionale,
3 % este absolventa de invatamant superior in vreme ce 3,7 % nu detin nicio forma de pregatire.
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II.5 Sanatate

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a
ocrotirii si promovarii populatiei care ofera un pachet de servicii de baza pentru asigurati.
Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:
- protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;
- asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in
conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
In comuna Pianu activitatea din domeniul sanatatii se desfasoara prin trei cabinete
medicale deservite de un numar de 9 cadre medicale din care 4 medici – 3 medici de familie si
un medic stomatolog - si 5 asistenti, astfel ca numarul de locuitori ce revine unui medic este de
1176.
Asistenta medicala in comuna Pianu este asigurata permanent prin functionarea la Pianu
de Sus a unui Centru Medical de Permanenta. Centrul Medical a fost infiintat in anul 2004 si este
deservit de personalul medical existent in comuna.
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II.6 Situatia socio-demografica

Structura demografica
Populatia judetului Alba la data de 1 ianuarie 20073, numara 376747 locuitori, din care
219334 locuitori (58,2%) in mediul urban si 157413 locuitori ( 41,8%) in mediul rural, densitatea
populatiei pe kilometru patrat fiind de 60,4 locuitori. Din acest punct de vedere ponderea
judetului Alba este de 1,8% pe tara. Un procent de 2,24% din populatia rurala a judetului este
reprezentat de locuitorii comunei Pianu.
Fata de anul 2002 populatia comunei Pianu a crescut cu aproape 4 %, insumand in anul
2007 un total de 3529 de locuitori4.
Aceasta evolutie a fost determinata atat de cresterea ratei natalitatii cat si de scaderea
ratei mortalitatii.
La nivelul comunei, ultimul recensamant al populatiei si cladirilor din anul 2002, ne
dezvaluie urmatoarea situatie statistica:
Total comuna: 3390 locuitori si 1014 gospodarii din care pe sate:
Pianu de Sus: 1588 locuitori si 475 gospodarii;
Pianu de Jos: 1143 locuitori si 375 gospodarii;
Purcareti: 333 locuitori si 83 gospodarii;
Strungari: 243 locuitori si 59 gospodarii;
Plaiuri: 83 locuitori si 22 gospodarii.

Structura etnica si confesionala - Datele recensamantului populatiei din 2002 arata ca in
Regiunea Centru locuiesc cele mai multe persoane apartinand minoritatilor etnice si religioase,
comparativ cu celelalte regiuni. Romanii formeaza majoritatea absoluta a populatiei (65,3%),
fiind urmati de maghiari ( 29,9%) din totalul populatiei, romi ( 4,0%) din populatie si germani (
0,6%). Cele mai vorbite limbi sunt romana (68%) si maghiara (30%).
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Aceeasi structura diversificata se inregistreaza si in privinta apartenentei religioase a
locuitorilor Regiunii Centru. Ortodocsii formeaza 63,9% din totalul populatiei, fiind urmati de
romano-catolici (15,2%), reformati (12,3%), unitarieni (2,2%) s.a.
La nivelul comunei Pianu populatia majoritara este constituita din romani, insa in buna
vecinatate cu acestia traiesc un numar de 53 de cetateni apartinand unor alte etnii: maghiari,
rromi, germani, sasi si svabi.
Structura populatiei dupa religie releva faptul ca ponderea majoritara o constituie
populatia ortodoxa, peste 96 % din totalul locuitorilor comunei. In satele de munte populatia este
in totalitate de religie ortodoxa
Pentru o mai buna evidentiere urmariti tabelul de mai jos insotit de reprezentarea grafica
a structurii.
Structura pe varste si sexe - Distributia pe varste evidentiaza faptul ca in comuna Pianu
predomina populatia medie – 58,08% din totalul populatiei stabile la nivelul anului 2002.
Structura populatiei pe grupe de varsta releva o imbatranire a comunei, ponderea populatiei de
peste 60 de ani fiind de 22%
Conform unei prognoze realizate de Institutul National de Statistica, populatia Regiunii
Centru se va reduce in urmatoarele 2 decenii cu aproximativ 8 procente, in conditiile mentinerii
actualelor tendinte demografice. Se va accentua totodata procesul de imbatranire demografica,
populatia de peste 65 ani urmand sa reprezinte 17,7% din total.
In ce priveste structurarea pe sexe se poate observa un echilibru intre populatia feminina
si cea masculina.
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II.7 Economia

Agricultura - Conform datelor statistice furnizate Institutul National de Statistica - DJS Alba, in
anul 2006 la nivelul comunei Pianu suprafata agricola era impartita astfel:
suprafata arabila: 2293 ha
suprafata livezi si pepiniere pomicole: 32 ha
suprafata vii si pepiniere viticole: 20 ha
suprafata pasuni: 1468 ha
suprafata fanete: 1958 ha
In partea de nord a comunei, in satele Pianu de Jos si Pianu de Sus, de-a lungul albiei
raului Pian se afla un teren de lunca fertil pe care locuitorii cultiva zarzavaturi, plante tehnice
(sfecla de zahar, floarea soarelui) si plante cerealiere (grau, orz, porumb).
La nivelul comunei exista o suprafata de cca. 50 ha care poate fi arendata in vederea
amenajarii unor plantatii de pomi fructiferi, dintre soiurile productive in zona amintim: mar,
cires, cais, visin, nuc.
Terenurile agricole se lucreaza atat sub forma asociativa existand doua asociatii, cat si
individual.
In ceea ce priveste sectorul zootehnic pot fi amenajate ferme de crestere organizata a
animalelor, centre de taiere, abatorizare, carmangerii, unitati de prelucrare a laptelui.
De asemenea se pot amenaja ferme de crestere a pasarilor, herghelii s.a. Pe raza comunei
exista deja doua ferme: una de crestere a pasarilor si una de crestere a bovinelor, amandoua fiind
construite prin cofinantare cu fonduri SAPARD.
Cetatenii comunei au un efectiv de 1100 bovine, aproximativ 2000 de porcine si 5000
ovine. In partea de sud a comunei, in satele Strungari, Purcareti si Plaiuri, cetatenii se ocupa cu
cresterea animalelor, bovine si ovine, folosind potentialul pasunilor din zona de munte.

Page
29

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Pianu, Jud. Alba

Apicultura este un alt domeniu care poate fi dezvoltat pe raza comunei Pianu, iar luciurile
de apa pot fi valorificate prin amenajarea unor crescatorii de peste (crapi, pastravi).
Pentru rentabilizarea activitatii agricole sunt necesare investitii in amenajarea unor
parcuri de masini si utilaje agricole performante. Se impune reabilitarea si modernizarea
sistemelor de irigatii, amenajarea unor sere si solarii modern si a unor puncte de prelucrare a
legumelor.
Context economic - Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului Alba, in
comuna Pianu in anul 2007, au fost inregistrati un numar de 53 de agenti economici, toti cu
capital privat, din care 32 societati cu raspundere limitata (SRL), 12 persoane fizice (PF) si 2
asociatii familiale (AF). Domeniul de activitate preponderent il reprezinta comertul.
Pe raza comunei functioneaza Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Pianului care
administreaza o suprafata de 4200 ha padure de foioase in zonele joase si de aproximativ 1000 ha
padure de rasinoase in zonele de munte Tomnatec si Dealul Lung, Ocolul aducandu-si astfel
aportul la bugetul comunei si asigurand lemnul de foc pentru populatie.
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II.8 Turismul

Repere turistice
- Biserica din lemn Cuvioasa Parascheva (1780) din Pianu de Sus – monument istoric;
- Biserica evanghelica (sec. XII-XV) Pianu de Jos;
- Manastirea Sfantul Ioan Botezatorul (manastire de maici);
- Rezervatie naturala: Oul Arsitei de la Recea, Valea Recea;
- Rezervatia natura de goruni seculari;
- Asezare paleolitica la Pianu de Jos in zona numita Podei;
- Stalpi Legiunea 12-a Gemina – Pianu de Sus;
- Casa Memoriala Augustin Bena din Pianu de Jos.
Monumente
- Cruce – Eroii din primul razboi mondial – Pianu de Sus;
- Monument al eroilor din primul si al doilea razboi mondial – Pianu de Jos.
Zone de agrement
- Terenul de golf Paul Tomita din Pianu de Jos amplasat pe o suprafata de 18 ha.
plasat pe o suprafata de 18 ha.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Pianu a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Pianu, în mod participativ, în vederea unei
dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru atragerea
finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Pianu, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Pianu, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Pianu;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Pianu;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Pianu si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Neag Mariana; Mircea Radu;
Cindroi Danut; Candroi Elena; Cindroi Ana; Cindroi Nicolae; Bara Maria; Neagu Ingrid;
Marghitan Ana; Voisan Maria.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Pianu.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei
S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

75,10 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

3,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 86,7%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 5,6% - interes foarte mare;
b) 46,9% - interes mare;
c) 45,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 33,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 51,4% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,6% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

58,9% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

65,7% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

42% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

76,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

15,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

85,9% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT
Primaria comunei Pianu, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Pianu, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Pianu, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Pianu, astfel
incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va creste si
atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
-

-

-

PUNCTE SLABE

Interesul administratiei publice pentru pregatirea de documente
suport necesare pentru accesarea de fstana;
Biserivcaonduri nerambursabile (studii de fezabilitate, studii de piata
si de teren, documentatii cadastrale, proiecte tehnice si detalii de
executie)
Pondere mare a terenului arabil si a clor cu vegetatie forestiera
Fertilitate ridicata a solului si in special a celor de campie si lunca
Sector privat majoritar atat in agricultura cat si in sectorul
agroindustrial
Resurse natural variate (lemn constructii, piatra constructii, fructe de
padure, ciuperci, plante medicinale)
Potentialul de produse agricole certificate in regim ecologic
Deschiderea administratiei publice fata de investitori
Existent unor terenuri disponibile pentru amplasarea de investitii
Relieful diversificat permite dezvoltarea turismului de agreement
Obiectivele existente permit dezvoltarea turismului de agreement si
al celui religios: teren de golf, Stana, Biserica de lemn in Pianul de
Sus, Carnilejul Sasilor – manifestare cultural in Pianu de Jos;
Existenta a 4 pensiuni;
Relief variat
Retea hidragrafica bogata.

-

-

-
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Faramitarea proprietatii si in special cea care priveste ternurile
agricole
Utilaje agricole invechite
Lipsa centrelor de valorificare a produselor locale
Inexistenta serviciilor bancare
Numar redus de interprinderi mici si mijlocii relevante sub aspectul
cifrei de afaceri si a numarului de forta de munca angajata
Interesul scazut pentru invatarea meseriilor traditionale in randul
tinerilor
Interesul scazut pentru investitii in zonele rurale izolate
Agricultura de subzistenta
Incapacitatea producatorilor agricoli de a-si valorifica optim
productia
Depopularea satelor si in principal a celor isolate din zonele de
munte
Degradarea terenurilor agricole cauzate de secete prelungite si lipsa
fertilizatorilor naturali corelat cu inexistenta planificarii culturilor
agricole prin sistemul rotatiei culturilor
Mentalitatea conservatoire si refuzul asocierii in grupuri de
producatori agricoli, care sa exploateze in comun suprafete de teren,
ferme de animale, livezi, etc.
Slaba diversificare a serviciilor si agroturismului
lipsa initiativelor in sectorul de turism
slaba echipare pentru turism si agreement a zonei montane si
submontane
acces dificil in perioada de iarna la localitatile de munte.
Distanta relativ mare fata de mediul urban.
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

Grad scazut de poluare
Existenta unui sistem de colectare a deseurilor
Implicarea institutiilor publice in procesul de ecologizare a retelei
hidrografice si a pasunatului comunal

-

OPORTUNITATI

-

Utilizarea necontrolata a ingrasamintelor in agricultura
Lipsa unui amplasament pentru depozitarea deseurilor
Lipsa unui sistem de colctare selective a deseurilor
Lipsa unei statii de epurare
Lipsa sistemului de canalizare
Slaba educatie ecologica a populatiei datorata nivelului scazut al
colaborarii dintre autoritatea de mediu, liderii comunitari, ONG-uri si
institutii de invatamant
Lipsa pubelelor de gunoi;

RISCURI

Utilizarea programelor Uniunii Europene destinat reabilitarii
conditiilor de mediu
Implicarea societatii civile in programe de educatie ecologica
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-

Nerespectarea de catre cetateni a normativelor de mediu
Industrializare excesiva
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

-

-

PUNCTE SLABE

Calitatea buna a drumului national si judetean
Interesul administratiei publice pentru pregatirea de documente
support necesare pentru accesarea de fonduri nerambursabile
(studii de fezabilitate, studii de piata si de teren, documentatii
cadastrale, proiecte tehnice si detalii de executie).
Caminul cultural dotat si in conditii optime.

OPORTUNITATI

-

-

Lipsa unui teren de fotbal in Pianu de Sus
Lipsa unui loc de joaca pentru copii
Infrastructura rutiera de acces este deficitara in localitatile: Strungari
, Plai si Purcareti
Drumuri comunale aflate in stare precara
Lipsa retelei de canalizare
Lipsa unei statii de epurare
Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa
Lipsa distributiei de gaze naturale
Insuficienta fondurilor la nivelul autoritatii publice locale

RISCURI

Programe ale UE pentru realizarea lucrarilor de dezvoltare si
modernizare a infrastructurii rurale
Programe guvernamentale pentru incurajarea initiativelor locale
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-

Insuficienta fondurilor allocate prin programe europene si
guvernamentale
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

Diversitate de traditii, religii si obiceiuri
Constiinta identitatii
Grad de civism ridicat si implicarea puternica in viata comunitatii
Disponibilitatea de a urma studii superioare
Mobilitate ocupationala si profesionala
Oameni gospodari si muncitori
Cresterea de resurse umane specializate

-

OPORTUNITATI

-

Nivel de pregatire mediu
Locuri de munca insuficiente si venituri salariale modeste pentru
majoritatea populatiei ocupate
Demotvatia remunerativa si de ascensiune profesionala, genereaza
un flux migrator ascendant al fortei de munca calificate in localitati
mai mari si in strainatate.
Dificultati de integrare si reintegrare socioprofesionala a somerilor
Existenta unor persoane neocupate in munca si necuprinse in
programe de asistenta sociala si formativa
Pregatire manageriala redusa si cultura antreprenoriala limitata.

RISCURI

Strategie de atragere a fortei de munca – in pregatire
Fonduri alocate de catre UE (FSE) pentru dezvoltarea resurselor
umane
Dezvoltarea programelor de formare profesionala, initiere, calificare,
recalificare policalificare, perfectionare sau specializare in domeniile
cerute de piata fortei de munca.
Programe guvernamentale de sprijin pentru ocuparea fortei de
munca, consiliere, orientare profesionala in cariera, medierea
muncii, etc.
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-

Tendinta de emigrare a fortei de munca, in special a celei tinere si
calificate
Deplasarea fortei de munca catre orasele dezvoltate
Perpetuarea decalajelor intre ofertele educationale din institutiile de
invatamant si cerintele reale ale pietei muncii
Natalitate scazuta
Lipsa de preocupare a tinerilor fata de obiceiuri si traditii
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

Retea complete de invatamant prescolar, scolar, gimnazial.
Doua centre de documentare si informare
Abandon scolar redus
Investitii in infrastructura scolara (buget local si surse atrase)
Organizarea de cursuri de formare
Resurse umane calificate
Existenta premiantilor in cadrul concursurilor tematice
Dotarea infrastructurii de invatamant este optima
Existenta unui centru de documentare si informare;
Existenta Biblionet-ului
Infrastuctura medie in domeniul sanatatii (9 cadre medicale, o
farmacie si 3 cabinete medicale)
Existenta unui Centru de zi pentru persoane varstnice
Existena unui adapost temporat la Strungari
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-

Nevoia de a dezvolta programe speciale pentru educatia adultilor
Inexistenta Parteneriatului local pentru scoala – parinti, biserici,
scoli, societatea civila – pentru progresul scolar al elevilor
Evolutia demografica a populatiei scolare in descrestere
Dotarea unitatilor scolare insuficienta epnrtu un invatamant modern
Lipsa constientizarii cu privire la beneficiile formarii profesionale
Lipsa resurselor financiare si umane in dezoltarea si actualizarea
standardelor ocupationale
Capacitatea administrative insuficienta a serviciilor de informare,
consiliere si orientare profesionala
Fonduri bugetare alocate insufficient
Lipsa serviciilor permanente de specialitate si de urgenta
Echipament care necesita modernizare, si spatii neadecvate
Lipsa cadrelor de specialitate si a facilitatilor acordate acestora
Educatia sanitara si actiune de preventie insuficiente
Dificultati la accesul de medicamente compensate
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OPORTUNITATI

-

RISCURI

Support material si informational pentru studiul limbilor straine
Parteneriate intre institutiile de invatamant, sectorul economic si
administratia publica locala
Programe de finantare accesibile unitatilor scolare in parteneriate cu
autoritati publice
Programe cu finantare externa pentru care sunt eligibile costurile de
instruire a fortei de munca.
Atragerea de medici de specialitate prin oferirea de conditii de
locuire
Infiintarea si dezvoltarea unui sistem de asistenta la domiciliu
Reducerea numarului de dependent sociali prin crearea de locuri de
munca si integrarea acestora.
Actiuni parteneriale cu sectorul societatii civile pentru acoperirea
nevoilor de servicii sociale.
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-

Existenta a 2 localitati fara cabinet si asistent medical
Tentatia parasirii sistemului educational prea devreme in speranata
unor castiguri material timpurii – exodul carelor didactice catre alte
domenii economice
Capacitatea redusa de concepere a proiectelor finantatoare
Bani putini pentru sistemul de invatamant si pentru investitii in
acesta.
Indepartarea tinerilor specialisti, medicisi asistenti, spre meserii
alternative sau emigrarea profesionala
Cresterea numarului de persoane varstnice
Costuri mari ale asisitentei medicale.
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

Consiliul Local si finctionari publici competent, cu disponibilitate
catre cetatean
Circuit complet si accesibil pentru circulatia documentelor pe
reteaua cetatean – administratie publica.
Mediul professional stabil asigurat prin sistemul carierei, care
determina o fluctuatie de personal scazuta.
Comunicare foarte buna intre institutia Primarului si cetateni.

-

OPORTUNITATI

-

Lipsa unui sistem de evaluare prin indicatori de performanta stabiliti
si asumati
Volumul mare de munca nu este intotdeauna proportional cu
numarul de personal.
Lipsa unor birouri de reprezentare in localitatile component
Suport informational tehnic de specialitate deficitar
Lipsa de interes a tinerilor specialisti de accedere in functii publice
Atitudine conservatoare a unor functionari fata de dezvoltare si
progres
Website neactualizat

RISCURI

Deschiderea unor puncte de lucru pentru institutii deconcentrate
judetene
Penct de informare pentru problematica UE
Sprijin pentru perfectionarea continua a functionarilor publici.
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-

Schimbari rezultate din ciclurile electorale.
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Pianu.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Pianu si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
Obiectivul seminarului: identificarea realizarilor comunei Pianu pana in anul 2016.
Intrebare: Cum ati vrea sa arate localitatea dumneavoastra peste 5 ani?
MICA
INDUSTRIE
DEZVOLTATA

RETEA
RUTIERA
REABILITATA

Dezvoltarea
fabricii de
mobila Pianu de
Jos

Infrastructura de
acces in
localitatile
Strungari, Plai si
Purcareti
reaabilitata
Drumuri
forestiere
reabilitate

Dezvoltarea unei
fabrici de ulei in
Pianu de Jos

Centru Autorizat
de taiere si
comercializare
animale

RETEA DE
ALIMENTARE
CU APA SI
CANALIZARE
FUNCTIONALE
Sistem de
canalizare
introduse in Pianu
de Jos si Pianu de
Sus

DEZVOLTARE
TURISTICA

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE

Infiintarea unui
centru de
informare
turistica

Dispensar cu
permanenta in
Pianu de Sus

Activitati
culturale
promovate

Sala de sport finalizata

Realizarea
sistemului de apa
potabila in
Purcareti, Pianu
de Jos, Pianu de
Sus

Dezvoltarea
structurilor de
cazare

Programe de
formare
profesionala

Identificarea si
promovarea
potentialului
etno-cultural
specific

Dezvoltarea unui teren
de fotbal

Activitati de
transmitere a
meseriilor
traditionale

Dezvoltarea locurilor
de joaca pentru copii

Reabilitarea a 2
poduri peste rau

Dezvoltarea
infrastructurii
agroturistice
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MICA
INDUSTRIE
DEZVOLTATA

RETEA
RUTIERA
REABILITATA

Dezvoltarea de
parcuri pentru
energie
neconventionala
Pensiuni
agroturistice

Drumuri
comunale
reabilitate

RETEA DE
DEZVOLTARE
SERVICII
ALIMENTARE
TURISTICA
SOCIALE
CU APA SI
REALIZATE
CANALIZARE
FUNCTIONALE
Dezvoltarea de
programe de
promovare
turistica
Dezvoltarea de
formatii culturale
Dezvoltare
servicii de
agrement
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TRADITII SI
POTENTIAL
TURISTIC
PROMOVAT

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor

PROBLEME ÎN

PROBLEME DE INFORMARE ŞI

SECTOR CIVIC

EDUCARE ŞI FORMARE

CONSULTANŢĂ A

NEORGANIZAT

PROFESIONALĂ

CETĂŢENILOR

Lipsă formare profesională

Puţine centre de informare
Lipsă consultanţă agricolă

în domeniul procesării
Lipsă formare profesională

grupurilor Puţine parteneriate cu comune vecine pentru

de producători

în domeniu agricol
Lipsă formare profesională

Lipsa

Puţine

adunări

cetăţeneşti

în domeniu serviciilor

Puţine ONG-uri
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asigurare de servicii publice

Puţine forumuri de Lipsă parteneriate cu comune vecine pentru
dezbateri publice

Lipsă consultanţă pentru investiţii

LIPSĂ PARTENERIATE

realizare investiţii
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INFRASTRUCTURA DE
ACCES DEFICITARĂ

REŢEA APĂ –CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

Infrastructura rutiera de acces
este deficitara in localitatile:
Strungari , Plai si Purcareti

CENTRULUI
CIVIC
INSUFICIENT
AMENAJAT
Lipsă reţea canalizare şi staţie de Utilizarea necontrolata Lipsă parcuri
epurare
a ingrasamintelor in
agricultura

Drumuri comunale aflate in stare
precara

Lipsa unui sistem centralizat
de alimentare cu apa

Drumuri forestiere degradate
Lipsa drumuri turistice

PROBLEME DE
DE MEDIU

Slaba educatie
ecologica a
populatiei datorata
nivelului scazut al
colaborarii dintre
autoritatea de
mediu, liderii
comunitari, ONG-uri
si institutii de
invatamant
Lipsa cosurilor
stradale

Lipsă de spaţii de
joacă pentru copii

Lipsă parcări
Lipsa teren de fotbal
Pianu de Sus
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LIPSĂ DOTĂRI
PENTRU
ECONOMIA
SOCIALĂ
Lipsă centre de
îngrijire persoane cu
nevoi speciale
Lipsa centru de
ingrijire pentru
personae varstnice
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ECONOMIE SLAB DEZVOLTATĂ

Ferme de subzistenţă, slab
dezvoltate şi dotate tehnic

IMM-uri puţine
şi slab
dezvoltate

Terenuri fărâmiţate

Lipsă facilităţi
ce pot fi
acordate pe plan
local

Plecarea tinerilor de la sate
Interes scazut pentru meseriile
traditionale
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CENTRULUI CIVIC
INSUFICIENT
AMENAJAT

Lipsă materiale
promoţionale
pentru
obiectivele
turistice
Serviciile
turistice slab
dezvoltate

Lipsă parcuri

Turismul rural
slab dezvoltat
Agroturismul
slab dezvoltat
Ecoturismul
slab dezvoltat

Lipsă parcări

Lipsă de spaţii de
joacă pentru copii

Lipsa teren de fotbal
Pianu de Sus

LIPSĂ DOTĂRI
PENTRU
ECONOMIA
SOCIALĂ
Lipsa centru de
ingrijire pentru
personae varstnice
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Pianu – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

CREŞTEREA
CAPACITĂŢII DE
DEZVOLTARE SOCIOECONOMICĂ A
COMUNEI PIANU

CREŞTEREA CALITĂŢII
VIEŢII CETĂŢENILOR
COMUNEI PIANU
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DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE
ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNA
PIANU
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V.4 Seminarul implementarii
Direcţia strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI PIANU
Domenii:

Realizarea de
parteneriate
Dezv.echipă
gest proiecte
Planificare şi
atragere
resurse
financiare
Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Formare personal
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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Termene de
implementare

2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2012 – 2013
2012 – 2013
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2012
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016

Costuri (RON)
Din surse
Din surse
locale
atrase

Observatii
Total
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B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PIANU
Obiective
specifice:

Reabilitare
infrastructu
ră de acces:

Activităţi de realizat

Modernizare
drum.comunale
Modernizarea
străzilor (drum
satesc)

Pitruirea străzilor
(drum satesc)

Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi de
acces spre zonele
cu potenţial
turistic.

Reabilitare
poduri

Realizare
reţea apă –

Termene limita de implementare

DC 104 Dumesti-Valea
Poienii
DC 130 Sub Piatra
Sălciua de Jos
Sălciua de Sus - Valea Matrii
Sălciua de Sus - Pod Aries
Sălciua de Sus – Roine Dunesti
Sălciua de Jos - 7km
Sălciua de Sus – 8 km
Dealu Caselor- 5km
Dumeşti - 7km
Sub Piatra - 2 km
Valea Larga -13 km
DN 75-Priloaga- 2,5 km
Salciua de Jos – 12 km
Sălciua de Sus – 14 Km
Dealu Caselor – 3 km
Dumeşti – 4 km
Sub Piatra - 11 km
Valea Larga - 16 km

Reabilitare pod peste Aries in Sălciua de Jos pe
DC 130
Construcţii de poduri peste Valea Matri si
Muschiului
Realizare canalizare şi staţii de epurare
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
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Costuri
(RON)
Din surse locale

Total

2012 - 213

Din surse
atrase
500000

2012 - 213
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015

23500
21432
5000
10000

2000000
109500
109500
400000
500000

2000000
235000
130932
405000
510000

2013 - 2015
2013 - 2015
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2014 - 2016

35000
400000
3500
4900
1400
9100
1400
8400
9800
2100
2800
7700
11200

3500000
40000000
350000
490000
140000
910000
140000
840000
980000
210000
280000
770000
1120000

3535000
4040000
353500
494900
141400
919100
141400
848400
989800
212100
282800
777700
1131200

2014 - 2016

40420

4042000

4082420

2012 - 2015
2012 - 2015

55000

5500000

5555000

500000
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canal
Amenajati
ecologice

alimentarea cu apă
Amenajarea albiilor văilor

Protejarea pajiştilor şi
pădurilor

Amenajări
turistice

Amenajare zone turistice

Valea Bochi
Valea Muschiului
Vîlceaua
Râu Arieş
Valea Sălciuţei
Valea Largă
Valea Matrii
Valea Cărbunarilor
Valea Morilor
Curatirea şi
intretinerea pajistilor
si padurilor
Inpaduriri
Marcare ari
protejate şi Natura
2000
Amenajare balcon si
acces Poarta
Zmeilor
Amenajare Huda lui
Papara

Înreţinere trasee turistice

Construire,
renovarea
modernizar
ea şi
dotarea

2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2012 - 2015
2012 - 2015
2013 - 2015
2012 - 2015
2012 - 2015

Intretinere poteci
tematice
Amenajare traseu
biciclete
Deschidere noi
trasee tematice
Construire şcoala Sălciua de Jos
Rabilitare gradiniţa Sălciua de Jos
Reparat dispensar uman
Reparat dispensar veterinar

2012 - 2015

2014 - 2016
2013
2014
2014

7000
2000
4000

700000
200000
400000

Cămine culturale

2015

730000

707000

Renovarea camin
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2012 - 2015
2012 - 2015
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clădirii
administrat
ivesi
culturalsportive
Cămine culturale
Muzee
Dotări pt. sport

Investutu
u servicii
de
administr
are
Investiţii pt.
economia
socială:

cultural
Achiziţionarea de
costume populare
Intretinere şi dotare
biblioteca
Realizarea unui
muzeu etnorafic
Realizare sala de
sport
Realizare teren de
fotbal

2014

202000

2014

404000

2014 - 2015
2014 - 2015

2014
2013 - 2014
2014 - 2016

Investiţii noi şi dotări pentru personae varstnice
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale

2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013

40000
100000

2014 - 2015

Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile
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10000

333120

333120

664320
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C.Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNA PIANU
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice
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Termene

2011 2013
2011 2013
2011 2013
2012
2012
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015

Costuri (RON)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

Total
PNDR
PNDR

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.

Page
60

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Pianu, Jud. Alba

Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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VI STUDIU FOTOGRAFIC
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VII CONCLUZII
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,

Page
66

Ocupaţia:

Reprezentant al
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Introducere
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Poiana Vadului.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
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Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul

Naţional

de

Dezvoltare

(PND)

este

instrumentul fundamental prin care România va încerca să
recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept
specific politicii europene de coeziune economică şi socială
(Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare
strategică şi programare

financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta şi stimula dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
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asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de
transformări determinate atât de schimbările globale geo-politice
cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt
prezente în două documente importante: „Agenda 2000” şi
„Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de
Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
Page
12

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Poiana Vadului, Jud. Alba

rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în
zona de contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

În jurul anilor 1470, ţinuturile comunei Neagra au început a fi populate de locuitori, de
numele cărora se leagă chiar istoria de întemeiere a comunei Neagra (denumire care până la
acestă dată nu figurase în ţinuturile munţilor Apuseni).
Printre cei care se înscriu cu titlul de întemeietori ai acestor comune se numărară familia
vestită de vechi boieri din nordul Moldovei, pe nume boieri Candrea, venită în pribegie în jurul
anilor 1470-1480, în timpul lui Ştefan cel Mare, aici, în ţinuturile munţilor Apuseni. Aici, în
Neagra, denumire dată de boierii Candrea după comuna de unde a plecat în pribegie, în mijlocul
comunei şi-a format gospodăria pe care şi-a întărit-o cu brigadier, notari, primari, preoţi, formaţi
din familia sa.
Cel care cu ani în urmă a dat numele acestor ţinuturi de comuna Neagra, nu peste mult
timp avea să înceteze din viaţă, iar familia sa să se destrame rând pe rând până când odată va
înceta să mai existe.
Prima atestare documentara a comunei Neagra este la începutul secolului al XVIII-lea
la 1740 pe o carte donata Bisericii din Valea Negrii, donatie făcuta de popa Ioan Moldoveanu
si are inscripţia „ Fraţi români să mă pomeniţi si pe mine”. A doua menţiune scrisa a localităţii
este cea făcută pe baza urbanismului din Zlatna de la 1746. Din anul 1850 avem primele
registre de stare civila a comunei Neagra în care sunt scrise cătunele Neagra de Sus si Neagra
de Jos, iar până la 1 ianuarie 1925 comuna se întindea pe o suprafaţă de 85 km² când unele
sate trec la comuna Arieseni si comuna Săcătura.
Comuna Poiana Vadului are actuala denumire din anul 1968 in urma împărţirii
administrativ-teritoriale.
Locuitorii acestei comune îşi deapănă şi azi amintirile seculare şi de fiecare dată se
opresc la acelea care au devenit nemuritoare. Aşa bunăoară, în răscola condusă de Horia, Cloşca
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şi Crişan în 1784 unul din apropiaţii de nădejde şi de înaltă preţuire din partea lui Horia, era
„Horia cel Tânăr”, nume de personaj istoric, dat unui luptător din comuna Neagra.
Amintirile locuitorilor se leagă şi de numele lui Avram Iancu care a recrutat din rândul
negrenilor pe cei mai destoinici luptători şi centurioni. Documentele istorice ale vremii
subliniază de asemenea că localnicii din comuna Neagra, iobagii de aici au fost cei mai activi în
susţinerea şi mersul rrevoluţiei de la 1848 – fapt pentru care Avram Iancu şi-a recrutat în fruntea
oştilor pe cei mai mulţi centurioni din această comună.
Au rămas vii în amintirea locuitorilor din comuna Neagra evenimentele de mare valoare istorică
de la 1 Decembrie 1918 –unirea Transilvaniei cu România, având delegaţii ca Beleiu Avram
(Todoleacă), Beleiu Gheorghe (Gara).
Comuna noastră, Poiana Vadului a avut mândria de a se bucura de cele mai alese
aprecieri, aprecieri referitoare la nesfârşitele vâlcele, coline şi poieni începând cu glasul dulce al
locanicilor şi sfârşind cu impresiile mult plăcute ale celor mai diverşi vizitatori: despre
frumuseţea şi coloritul plăcut al pădurilor în care bradul şi fagul întregesc minunatul piesaj al
naturii, munţii cu pădurile lor seculare, apele cu peştii, stâncile golaşe pe care caprele sălbatice le
escaladează aidoma renumiţilor alpinişti, sunt doar câteva din frumuseţile naturale ale comunei
noastre şi ale împrejurimii acesteia.
Munţii Apuseni formează în partea de vest a ţării o zonă compactă care închide la vest
Depresiunea Transilvaniei. Limita cea mai pregnantă a acestora este cea sudică, unde defileul
Mureşului separă pe întreaga lui lungime elemente diferite: la nord, formaţiuni alpine ale
Munţilor Apuseni, cu relief de culmi domoale, sprăpunse de aparate vulcanice şi mase de calcare
ceea ce induce în relief o anumită dinamică; la sud formaţiunile prealpine cu relief monoton de
platforme de eroziune şi culmi omogene.
Încuibăriţi într-un ungher din inima munţilor Apuseni, locuitorii acestor meleaguri îşi au
obârşia în trecutul nu prea străvechi ale aşezămintelor omeneşti.
Acestă subliniere a monografului, rezultă din faptul că nicăieri nu am putut găsi
documentaţia privind un trecut milenat al localnicilor cu denumirea de negreni.
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Presupunându-se că aceste ţinuturi ale comunei Neagra au fost secole de-a rândul prea
puţin populate din cauza poziţiei acestei comune, mai mult de adăpostire sigură a celor pribegiţi
şi alungaţi de valurile luptelor politice şi sociale ale vremurilor şi prea puţin îmbietoare pentru
aşezămintele omeneşti, din pricina unor mari şi nestrăbătute păduri.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Comuna Poiana Vadului – crâmpeiul din Ţara Moţilor- este aşezată în partea centrală a
munţilor Apuseni pe versantul sud-estic al munţilor Bihor, la o distanţă de 20 km de vârful
Curcubăta (1849 m), dar şi în partea nord- vestică a judeţului Alba la o altitudine de 800- 1000
m.
Teritoriul comunei se află în apropierea D.N. 74 Alba Iulia- Câmpeni – Oradea, legat de
aceasta prin D.J 750B Vadu Moţilor- Poiana Vadului.
Comuna Poiana Vadului se învecinează în:
 partea de est cu comuna Vadul Moţilor la confluenţa râului Lăzeşti cu Valea
Negrii;
 limita sudică a comunei este marcată de dealul Vidrei cu vârful Citerii (1050 m.)
ce o desparte de comuna Vidra;
 limita sud vestică a comunei este cuprinsă între capul Drăghiţei şi vârful Ciorasa
1111 m, porţiune în care comuna Poiana Vadului se învecinează cu comuna
Avram Iancu;
 limita nordică a comunei Poiana Vadului,ce o desparte de comuna Scărişoara (sat
Lăzeşti) este marcată de formaţiuni deluroase: dealul Negreii, dealul Stăneştei
(1121m), dealul Lupăieştilor (1010m);
 limita nord vestică a comunei, situiată între dealul Drăghiţei şi dealul Măgura
(1336m) prin care se învecinează cu comuna Gârda, este marcată de dealuri cu
unele formaţiuni colinare mai pronunţate culminate de capul Drăghiţei (1414m).
Satele comunei Poiana Vadului s-au dezvoltat din cătune mici formate iniţial în jurul a 23 gospodării, au caracter de sate înşirate de-a lungul cursurilor de apă (cele din zona de jos) sau
de tip împrăştiat (cele din zona muntoasă).
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Comuna Poiana Vadului are în componenţa sa 11
sătuleţe:
 Coşteşti,
 Făgetul de Jos,
 Lupăieşti,
 Stăneşti,
 Hănăşeşti,
 Petelei,
 Morcăneşti,
 Păşteşti,
 Duduieni,
În linii generale este tipic de munte , cu ierni lungi şi geroase, primul îngheţ se produce la
finele lunii octombrie, iar ultimul la finele lunii aprilie, implicând fenomenul de îngheţ la sol şi
lapoviţă, chiar ninsoare uneori.Temperatura medie anuală este de +7,2 grade. Media
temperaturilor medii anuale pe anotimpuri oscilează astfel: primăvara +8 grade C; vara +16grade
C; toamna +8 grade C; iarna –2 grade C. Primele zăpezi apar în luna noiembrie sau la sfârşitul
lui octombrie şi ţin până la sfârştul lui aprilie.
Cursurile de apă cu caracter permanenet sunt reprezentate de Valea Negrii (care este şi
principalul curs de apă care drenează întreaga reţea hidrografică din teritoriu), formându-se prin
unirea celor două văi: Valea Bării şi Valea Măgurii. În zona localităţii Poiana Vadului în
perioadelebogate în precipitaţii debitele cresc şi nu se mai pot limita la albia majoră, dând naştere
la viituri.
Apele subterane se manifestă sub diferite forme de acumulare şi circulaţie: izvoare (multe
dintre ele au un caracter sezonier- temporar ), pânze captive de apă (rezultate din ploi şi din
topirea zăpezilor), pânze de apă freatice cu nivel liber (apar în zonele de luncă).
Râul Neagra este colectorul principal al reţelei hidrografice , care se formează prin
confluenţa râului Bara cu Măgura, străbate comuna de la nord la sud şi se varsă în Arieşul Mare
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pe teritoriul comunei Vadu Moţilor. Cei mai importanţi afluenţi îi constituie valea Măgurii, (care
izvoreşte din masivul Biharea), valea Bării, valea Onceşti, valea Păşteşti, pârâul Morcăneşti.
Caracteristica principală a reţelei hidrografice este panta, cursul liniar şi cursul independent
fără bazine ramificate. Râul Neagra are o lungime de 12 km. de la izvoare până la confluenţa cu
râul Arieş.
Vegetaţia teritoriului cercetat este etajată pe verticală cu următoarea succesiune de sus în jos:


goluri subalpine;



păduri de molid;



păduri de fag;



păduri de amestec.

Exista o etajare pe verticala, incepand de la padurile de fag in regiunile joase, pana la
vegetatia subalpina si alpina in regiunile cele mai inalte. Dar nu intodeauna vegetatia
respecta etajarea aceasta, de multe ori padurile de molid se situeaza sub padurile de fag,
datorita inversiunilor de temperatura. Pe pantele cu expozitie favorabila unei insolatii
puternice, foioasele

urca la altitudini

mari, in timp ce pe

versantii umbritii limita

lor

superioara scade.
La nivel teritorial activităţile economice sunt în general activităţi specifice zonei montane a
judeţului, comuna făcând parte din zona Munţilor Apuseni, zonă care este caracterizată de
suprafeţe agricole foarte mici, iar suprafeţele ocupate de păduri întrec cu mult suprafeţele la nivel
de judeţ.
Animalele răpitoare sunt reprezentate în arealul comunei Poiana Vadului doar de vulpe,
dihor, nevăstuică şi vidră. Au pradă din abundenţă, formată mai ales din iepuri, căprioare,
veveriţe şi şoareci de câmp, ba chiar şi din mistreţi. Sunt foarte răspândite speciile de lilieci şi
cârtiţele – care umplu cu muşuroaie păşunile şi fâneţele.
Fauna ornitologică este mult mai bogată: uliul, şoimul, ciocănitoarea, rândunica, piţigoiul,
gaiţa, cioara, coţofana, corbul, bufniţa, pupăza, sticletele şi multe altele.
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Reptilele şi amfibienele sunt mai puţine. Pot fi întâlnite doar şopârla comună, salamandra,
şerpi şi diverse specii de broaşte.
Fauna ihtiologică este foarte săracă şi se găseşte în văile Bării si Măgurii: păstrăv clean,
mreană, zglăvoc.
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II.3 Infrastructura locala

Calea de comunicaţie rutieră majoră care traversează comuna este D.J 750B Poiana
Vadului – Vadu Motilor singura cale de acces spre comuna Poiana Vadului asfaltata si
modernizata din 2008. Legaturile intre satele comunei se fac prin cele doua drumuri comunale:
- DC 93 – Poiana Vadului – Costesti – Petelei
- DC 137 – Poiana Vadului – Fagetu de Sus – Duduieni – Pastesti
În centrul comunei există o reţea de apă potabilă de care beneficiază 30 de familii şi instituţiile
publice. Lungimea reţelei de aducţiune este de 1,5 km . Apă în reţea proprie, care vine prin
cădere liberă, au în curte 90% dintre gospodăriile comunei. Trei sferturi dintre locuinţe au apă
curentă în casă, la bucătărie şi baie. Încălzirea acesteia se face cu lemne, nu există racordare la o
magistrală de gaz metan.
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II.4 Invatamantul
Prima institutie de invatamant pe teritoriul comunei este atestata inca inainte de
1824, Avram Iancu fiind elev in clasa I si a-II-a la scoala primara Stanesti, comuna Neagra.
Actualmente activitatea instructiv educativa se prezinta astfel:
- Invatamantul prescolar se desfasoara in 3 gradinite: Costesti, Fagetu de Sus si
Poiana Vadului-Centru si are un efectiv de 46 prescolari
- Invatamantul primar – in 5 scoli care se afla in satele Morcanesti, Fagetu de Sus,
Pastesti, Costesti si Poiana Vadului – Centru avand un efectiv de 59 elevi.
- Invatamantul Gimnazial e desfasoara intr-o singura scoala in centrul comunei si are
un efectiv de 54 elevi.
Scoala cu cls. I-VIII Poiana Vadului dispune de un internat scolar cu o capacitate
de 50 locuri unde sunt cazati elevii care locuiesc la distante mari de scoala, iar pe perioada
vacantelor scolare internatul functioneaza ca si tabara pentru elevi din alte zone ale tarii.
Datorita conditiilor grele pe teritoriul comunei evolutia populatiei scolare s-a manifestat in
scădere in ultimii ani.Redam comparativ evolutia populatiei scolare:
Clasa

An scolar

An scolar

An scolar

1974 – 1975

1994 – 1995

2005 – 2006

I

17

7

8

II

10

4

7

III

17

4

11

IV

17

10

21

V

55

15

18

VI

78

17

20

VII

52

25

9

VIII

56

26

17
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Corpul profesoral (incluzând şcoala centru Poiana Vadului şi celelalte şcoli arondate ): 16
cadre didactice
Din care:
educatoare: 3

1 gradul I , 2 definitivat

învăţători:

7

5 gradul I,

2 definitivat

profesori:

6

1 gradul I,

1 gradul II,

2 definitivat

titulari: 13
suplinitori calificaţi: 2
suplinitori necalificaţi: 1
Numărul personalului de întreţinere: 5
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii

Ca o atractie turistica ar putea fi luate in considerare si unele obiceiuri si traditii
ale lociutorilor comunei legate de sarbatorile religioase:
- la sanziene fetele isi impletesc cununa din flori de sanziene

pentru asi gasi

ursitul.
- la 40 mucenici se fac bobotăi ( se aprind focuri noaptea pe crestele înălţimilor din
comuna ).
- Tradiţiile legate de sărbătorile de iarnă: în Ajunul Crăciunului, copiii merg “cu steaua”
şi cu „piţăra”, un fel de toiag din salcie înflorat, vestind naşterea lui Iisus Hristos, iar în noaptea
de Ajun se umblă pe la casele sătenilor „cu colinda” şi „cu Craii” (o piesă de teatru care are ca
subiect naşterea lui Iisus; ea descrie evenimentele de la Bethleem, anul zero şi e jucată de câte
patru tineri).
- la Anul Nou, copiii şi tinerii merg cu pluguşorul şi cu capra , vestind un an nou
îmbelşugat.
- În ajunul Bobotezei, preoţii ortodocşi colindă „cu Iordanul”, însoţiţi de câţiva cantori maturi ori
copii. Scopul este sfinţirea caselor credincioşilor, după încheierea sărbătorilor de iarnă.
- Tradiţii legate de Paşte: cu câteva zile înainte şi, mai ales, în noaptea de Înviere, văzduhul
răsună de „puşcături”. Sunt mici explozii zgomotoase, pentru obţinerea cărora se folosesc carbid
şi ţevi din metal sau lemn confecţionate artizanal.
- Cântecele de joc sunt foarte îndrăgite la diferite sărbători.
- Portul popular, frumos prin sobrietatea lui, are doar două culori predominante : alb şi negru.
cămeşile, poalele, zadiile au culoarea albă şi sunt decorate cu şnururi ori cusături de culoare
neagră. Femeiile mai bătrâne au darul de a zice în tulnic în serile frumoase ale anului.
Activitatea sanitara pe teritoriul Poiana Vadului a fost neglijata prin lipsa cadrelor de
specialitate. Pana in anul 1986 nu am avut nici un medic stabil, locuitorii comunei fiind
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nevoiti la alte dispensare din zona, aceasta si datorita faptului ca nu am avut un spatiu
pentru acest scop. Dupa 1986 in urma venirii doctorului Cristea Ionel s-a incercat sa se
gaseasca un spatiu destinat pentru acest scop. Astfel in localul scolii generale Poiana Vadului
a fost amenajat spatiul necesar functionarii dispensarului medical atat prin contributia
oamenilor cat si de la bugetul local. In prezent actualul medic Calatean Corneliu Ioan se
ocupa de dotarea cu instalatii sanitare a spatiului aferent. Se simte lipsa acuta a unui punct
farmaceutic pentru a fi deserviti locuitorii cu medicamente necesare si sa nu mai fie pusi in
situatia de a se deplasa la zeci de km pentru asi procura medicamentele necesare.
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II.6 Situatia socio-demografica

Pana dupa primul razboi mondial Comuna Neagra cuprindea si satele Iarba Rea si Sucesti
(Garda) precum si o buna parte din comuna Arieseni si purtau numele de Neagra de Sus.
Comparativ cu alte asezari avea o populatie destul de numeroasa. Astfel recensamantul realizat
de autoritatiile austro-ungare in anul 1900 inregistra in comuna Neagra 2.798 locuitori.
Repartiţia teritoriala a populaţiei in anul 2002

153

80

Stăneşti

35

Petelei

31

Păşteşti

97

Morcănes
ti

191

Lupăiesti

97

Hanăşesti

Fagetu de
Sus

98

Fagetu de
Jos

202

Duduieni

224
Nr.
locuitori

Costeşti

Poiana
Vadului

Satul

115

Populaţia comunei Poiana
Vadului după vârsta si sex la
nivelul anului 2005
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GRUPE DE
VÂRSTA

MASCULIN

FEMININ

TOTAL

0 - 7 ani

76

72

148

8 - 15 ani

68

79

147

16 - 20 ani

52

42

94

21 - 30 ani

123

83

206

31 - 40 ani

101

69

170

41 - 50 ani

66

65

131

51 - 60 ani

62

60

122

61 - 70 ani

68

84

152

71 - 80 ani

58

61

119

peste 80 ani

8

14

22

Total

682

629

1311

Populatia comunei are tendinta de scadere pentru ca la nivelul anului 2010 comuna Poiana
Vadului are 1217 lociutori.

Structura confesională ;
Ortodocşi
Martorii lui Iehova
Penticostali
Alte confesiuni

1271
60
50
30
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91%
4%
3%
2%

148

66

Stăneşti

35

Petelei

28

Păşteşti

96

Morcănesti

156

Lupăiesti

78

Hanăşesti

97

Fagetu de
Sus

195

Fagetu de
Jos

195

Duduieni

Poiana
Vadului

Nr.
locuitori

Costeşti

Satul

123
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Din punctul de vedere a structurii confesionale există o mare eterogenitate şi deşi un
procent de 91% sunt de religie ortodoxă, mai există un procent semnificativ din populaţie care
aparţine de cultul martorii lui Iehova, penticostal.
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II.7 Economia
Agricultura este practicată pe suprafeţe foarte mici, pentru că solurile sunt foarte sărace.
Este necesară aplicarea tratamentelor cu îngrăşământ natural (gunoi de grajd) în fiecare an.
Suprafaţa arabilă este de numai 0,17 ha pe locuitor (total: 173 ha). 85% din suprafaţa este
cultivată cu cartofi, iar restul cu grâu, ovăz, lucernă, fasole, ceapă, usturoi, morcovi, pătrunjel,
sfeclă roşie, ţelină, varză si salată .
Terenurile agricole constituie, în cea mai mare parte, proprietăţi private ale cetăţenilor.
Fondul funciar are urmatoarea structura si utilizare:
- teren agricol – 2890ha ( din care
naturale 899 ha);

teren arabil 173 ha, pasuni naturale 1818 ha, fânete

- vegetatie forestiera 3957ha
- alte terenuri 58 ha
Suprafata totala a comunei este de 6905 ha
În comuna Poiana Vadului există la ora actuală următoarele dotări agricole în
gospodăriile populaţiei:
Dotări agrcole
Tractoare
Pluguri pentru tractor
Pluguri cu tracţiune animală
Grape cu tracţiune animală
Semănători cu tracţiune animală
Batoze pentru cereale păioase
Cositori
Remorci pentru tractor
Autovehicule pentru transport mărfuri
Care şi căruţe
Cazane pentru fabricat ţuică

Număr
18
--100
100
--4
8
10
36
80
6

Majoritatea gospodăriilor sunt dotate cu utilaje agricole cu tracţiune animală, având în
vedere existenţa suprafeţelor de teren arabil în locuri în pantă unde nu se pot folosi utilaje
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mecanice. De asemenea lipsa asocierii şi agricultura pentru subzistenţă , precum şi lipsa de
resurse în multe situaţii a făcut ca populaţia să se orienteze spre acest tip de utilaje;
Conform registrului agricol pe anul 2005, în comuna Poiana Vadului sunt 903 bovine,
234 ovine, 478 porcine, 147 cabaline,

3500 păsări şi

100 stupi de albine.

Vara, animalele ierbivore sunt păscute în mare parte pe păşunatul comunal aflat la o distanta
mare de comuna circa 80 km pe raya Judetului Cluj in locul numit Făget – Negre –
Dumitreasă asa numita transhumanta a locuitorilor acestei comune unde din luna martie si
pâna la sfârsitul lunii septembrie

în ocoale îngrădite, iar iarna sunt hrănite în grajd cu fân,

sfeclă furajeră, cereale şi chiar cu „otavă” (fân obţinut din iarbă crudă). Porcii şi păsările sunt
hrănite cu cereale aduse din Banat, pe bani sau în schimbul lemnelor, cu otavă sau „flori de fân”
(seminţe de iarbă).
Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor din Poiana Vadului au fost, totdeauna, legate de
munte şi de resursele acestora.
La nivelul comunei avem diferiti mesteri populari care confectioneaza diferite obiecte
din lemn specifice

zonei noastre ciubarase, umerase, linguri, cazi Avram Traian sat

Hanasesti, Cirja Nicodim din satul Fagetu de Sus
Traditionala este si confectionarea unor tesături , cusături, covoare , ştergare si
cuverturi de către femeile satelor cu specific motesc: Lazea Otilia Mateiu Rafila din satul
Stanesti, Toader Ileana satul Pastesti.
Instalatii tehnice populare:
-

Moara pe apa veche de peste 100 ani proprietar Tolomeiu Miron sat
Costesti

-

Stupina proprietar Tolomeiu Ioan sat Stanesti

-

Instalatie dărăcit lâna Toader Nicolae sat Costesti

-

Presa oleguminoase Hanes Vasile sat Duduieni
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II.8 Turismul
Turism de recreere si odihnă
Relieful si peisajele sunt deosebite.Despre
priveliştile oferite de Munţii Apuseni, pe care
stânca, pădurea şi apa le creează, separat ori
împreună, se spune adesea că rivalizează cu cele
elveţiene.Ele pot fi admirate de pe culmile montane,
din zeci de puncte de belvedere. Pădurile sunt
brăzdate de cărări accesibile care invită la drumeţie.
Alături de măreţia codrului, mireasma de răşină, ape zglobii şi cristaline,nenumărate vieţuitoare
care-i ies în cale, ciupercile şi fructele de pădure comestibile oferă turistului adevărate momente
de delectare. Din mai până-n octombrie, dar mai ales în luna iulie, pajiştile şi fâneţele constituie
un decor extraordinar, sunt un mozaic de culori vii datorită mulţimii de flori de munte.
Pădurile sunt brăzdate de cărări accesibile care invită la drumeţie. Alături de măreţia codrului,
mireasma de răşină, ape zglobii şi cristaline,nenumărate vieţuitoare care-i ies în cale, ciupercile
şi fructele de pădure comestibile oferă turistului adevărate momente de delectare. Din mai până-n
octombrie, dar mai ales în luna iulie, pajiştile şi fâneţele constituie un decor extraordinar, sunt
un mozaic de culori vii datorită mulţimii de flori de munte.
Turism sportiv
Clima este deosebit de favorabilă fenomenului turistic, întrucât nu se înregistrează
temperaturi extreme, nici vânturi puternice sau alte fenomene negative. Iarna se aşterne un strat
gros de zăpadă, compact, prielnic practicăriisporturilor de iarnă. Există foarte multe pante pe care
pot fi amenajate pârtii de schi şi orice investitor în acest domeniu va beneficia atât de sprijinul
administraţiei, cât şi de al localnicilor.
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Turism rural
Sunt gospodarii care dispun de spatiu de
cazare si uni sunt dornici sa amenajeze astfel de
spatii pentru a atrage cat mai multi turisti si servirea
mesei cu preparate specifice zonei noastre. Pâinea
este preparată, totdeauna, în casă. Turistul care
locuieşte la un gospodar va întâlni, cu siguranţă, un
utilaj nelipsit din nici o locuinţă: cuptorul de pâine. Va
putea învăţa să mânuiască uneltele care constituie “inventarul auxiliar” al oricărui cuptor:
jeruitorul – o prăjină lungă cu care se răscoleşte jarul, mutându-se de la un loc la altul pentru a
încălzi cuptorul uniform; dârgul – în formă de sapă, ajută la scoaterea jarului din cuptor; ujogul –
un şomoiog
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica

Administratia publica locala a localitatii Poiana Vadului a înteles necesitatea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Poiana Vadului, în mod
participativ, în vederea unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de
document pentru atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Poiana Vadului, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii
Poiana Vadului, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare
Socio-Economica

sunt

cuprinse

urmatoarele

actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare
Socio-Economica a localitatii Poiana Vadului;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul
Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Poiana Vadului;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Poiana Vadului si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Avram Ilie; Lup Calin; Mateiu
Remus; Jurj Rafila Elena; Burz Maria; Hanes Vasile; Culda Domin; Briciu Rovin; Stan Avram.
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Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Poiana Vadului.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

A fost sondata de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul
cum vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

12,50 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

1,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 75 %;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 20% - interes foarte mare;
b) 30% - interes mare;
c) 48,5% - interes mediu;
d) 1,5% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 73% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 15,8% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
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guvernamental. De asemenea, tot 0,7% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.

Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

73,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

25,0% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

2,2% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

56,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

43,4% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Poiana Vadului, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune
strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand
exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Poiana Vadului, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale
disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de
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dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 20082013.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
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-

Viata economica a comunei Poiana Vadului, trebuie redresata si dezvoltata in toate
domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica
locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie
prioritatea numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.

-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Poiana
Vadului, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest
lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

existenţa unor obiective turistice atractive, patrimoniu cultural –
istoric de nivel mediu;
- Existenţa unor obiective turistice de interes zonal,
- diversitate turistică relativ ridicată- peisaje naturale unice,
Bustul lui Avram Iancu

-

-

-

-

Existenta unei mari diversităţi de produse agricole locale
Existenta unei producţii agricole ecologice
Potenţial zootehnic ridicat; zonă optimă pentru creşterea
animalelor
Existenţa unor resurse agro-silvice; prelucrarea lemnului şi
comercializarea acestuia din domeniul forestier propriu
Producerea şi comercializarea
unor produse artizanale
tradiţionale

-

-

-
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Existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi a unei
dotări necorespunzătoare ;
Lipsa unei promovări susţinute prin pliante informative sau prin
alte mijloace;
lipsa unor pensiuni cu specific turistic pe teritoriul comunei care
să ofere condiţii necesare pentru masă şi cazare
promovarea slabă a legendelor locale
apa potabilă este de proastă calitate
Grad redus de asociere a proprietarilor agricoli ;nu există decât o
asociaţie a crescătorilor de animale
Nu exista centre de colectare fructe de padure în agricultura, dar
produsele nu sunt folosite decât pentru uzul intern al comunităţiinu există desfacere în exterior a produselor care să se facă în
condiţii satisfăcătoare şi organizat;
se practică mai mult schimbul de produse care nu aduce profit
susţinut celor din comună;
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OPORTUNITATI
-

-

-

-

RISCURI

Calificarea personalului din turism concomitent cu promovarea - -Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
lui
potenţialul turistic existent;
Exploatarea evenimentelor culturale, şi tradiţionale- existenţa - lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
unor tradiţii locale prin care comunitatea pate fi cunoscutănecorespunzătoare administraţiei publice locale pentru investiţii
existenţa zilelor comunei
de acest gen
înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile europene
- Fărâmiţarea excesivă a proprietăţii agricole
posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi, studenţi, - Lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură
străini într-un mediu plăcut şi nepoluat
- Comercializarea produselor artizanale de tip tradiţional nu este
prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea făcută într-un cadru organizat şi tinde să dispară fie din lipsa de
permanentă a acesteia
susţinere fie din lipsa cunoştinţelor necesare care să determină
încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
promovarea produselor
Înfiinţarea unor centre de consultantă agricolă si posibilitatea
IMM care există în zonă de a se extinde , susţinute fiind de
resursele existente în zonă
Dezvoltarea infrastructurii fizice în mediul rural ar duce la
revigorarea spaţiului rural
extinderea programului de facilitare comunitară şi înfiinţarea unui
Birou de dezvoltare şi promovare locală cu sponsorizare prin
fondurile UE(asistenţă pentru fondurile care vin de la UE)
posibilităţi de reclamă şi informare pe internet
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE
-

Inexistenţa unei reţele de tratare si epurare a apei
Lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor
Calitatea factorilor de mediu bună
Lipsa spaţiilor amenajate pentru gunoaie menajere
cadrului natural relativ variat
pânza freatică este deteriorată datorită deversării deşeurilor din
inexistenţa în imediata apropiere a unor surse de poluare de
decantoarele populaţiei
origine industrială
- există rumeguş, deşeuri menajere, deşeuri mase plastice
conştientizarea acestor categorii de probleme de către factorii de - albiile văilor din comună deşi cu o lungime şi debit mare nu sunt
răspundere locali
amenajate corespunzător
clima specifică zonei de munte cu anumite particularităţi
- nu există coşuri de gunoi amplasate în comună
vegetaţia reprezentată de păşuni şi vegetaţie forestieră
- defrişări masive de pădure în anumite zone care nu sunt controlate
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OPORTUNITATI
-

-

-

RISCURI

-Gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la - Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia mediului,
protejarea mediului
poate conduce pe termen mediu la scăderea/înrăutăţirea calităţii
-legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind zonele
factorilor de mediu
protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;
- -Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
Aderarea României la unele convenţii internaţionale în domeniu.
calamităţilor naturale
-produse agricole ecologice care pot fi valorificate corespunzător
- -lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
posibilităţi de amenajare platforme de gunoi şi plăcuţe cu
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea polua
protecţia mediului
zona
posibilitatea de a elabora la nivel local o strategie de - lipsa controlului asupra defrişărilor de pădure
mediu(primăria în parteneriat cu un ONG specializat) care să
folosească la protejarea mediului la nivel local
posibilităţi de înfiinţare a unei asociaţii de mediu şi continuarea
organizată a muncii de voluntariat pentru curăţirea comunei cu
elevii şi profesorii de la şcoala din comunitate
defrişarea organizată şi raţională a pădurilor
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

-

-

-Acoperirea teritorială bună a reţelei de distribuţie cu energie
electrică.
-Existenţa studiilor de fezabilitate-proiecte pentru: drumurile
comunale
dispensar medical
centrală telefonică digitală; Romtelecom,
bibliotecă comunală,
există iluminat public
există o serie de clădiri publice(cămin cultural)
Densitate mare a drumurilor catre satele comunei
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-

Lipsa unui transport public interurban de calitate
Starea proastă a drumurilor comunale şi degradarea continuă a
acestora
Lipsa unor reţele de alimentare cu apă potabilă
Lipsa instalaţiilor de gaz metan
nu există canalizare
nu avem staţie de epurare a apei
nu există un depozit de deşeuri
nu există un spaţiu amenajat de joacă pentru copii,
buget local insuficient pentru a susţine infrastructura
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OPORTUNITATI

RISCURI

-

-

-

apropierea de oraşul Cîmpeni
apariţia fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii;
îmbunătăţirea strategiilor agenţilor de dezvoltare locală în vederea
obţinerii surselor de finanţare pentru modernizarea infrastructurii
Existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel
judeţean
dotarea corespunzătoare a scolii generale si a scolilor primare
amenajarea unui centru de consiliere pentru cetăţeni
folosirea materiei prime care există la nivel local: lemn, piatră,
pentru repararea drumurilor şi a unor clădiri publice
existenta Internatului Scolar care este folosit ca si tabara
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-

Grad scăzut de dotare a localităţilor cu reţele tehnico-edilitare
neâncadrarea în proiecte datorită criteriilor de eligibilitate impuse
de finanţatori
lipsa dotarilor la standardele impuse a Internatului Scolar
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CAPITAL SOCIAL

-

PUNCTE TARI
- Oameni ospitalieri
- populaţie omogenă: 100% români
- o şcoala generala şi 3 grădiniţe care au 15 cadre didactice calificate
- număr mare de confesiuni foarte bine organizaţi din punctul de
vedere al statutului religios: ortodocşi, penticostali, martori lui
Iehova fiecare cu locaş de cult propriu
- persoane care se ocupă cu arta artizanală:
- întreprinzători care lucrează lemnul
- personal calificat în învăţământ:
- profesori de specialitate
- buna comunicare între primărie şi cetăţean
- rolul familiei este important: familii cu mulţi membrii
- cadre medicale calificate în domeniul sanitar
OPORTUNITATI
-

înfiinţarea Agenţiei naţionale de ocupare şi formare profesională;

-

creşterea nivelului de calificare prin participarea în
programe regionale, naţionale şi internaţionale;

-

-

Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat)
programul de facilitare comunitară Civitas 2003 cu
Dezvoltarea serviciilor sociale ar duce la ridicarea calităţii vieţii
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PUNCTE SLABE

- Emigrarea forţei de muncă în străinătate
- o emigraţie excesivă fie spre alte ţări fie spre mediul urban
-

Scăderea natalităţii
Subutilizarea forţei de muncă calificată superior
Lipsa centre de orientare profesională
Lipsa unui centru de informare şi consiliere pentru cetăţeni
Lipsa unui ONG local sau a unei asociaţii care să susţină procesul
de dezvoltare
un număr mare de persoane inactive
lipsa iniţiativelor din partea tinerilor

RISCURI
-

Pe termen mediu şi lung vom asista la scăderea nivelului de
calificare profesională a tinerilor;
menţinerea tendinţelor migraţioniste către centrele urbane, zona
Mihai Viteazu jud. Cluj în special;
-ineficienţa/lipsa
programelor
de
calificare/recalificare
profesională destinate persoanelor din comună
legea 19/2000 a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale
care poate fi atât un pericol cât şi o oportunitate-pericol pentru că
odată cu mărirea vârstei de pensionare la 65 ani şi disponibilizarea
unor persoane de peste 50 ani care nu mai au loc de muncă se
produce un dezechilibru pe piaţa muncii-oportunitate pentru că o
corelare cu noul cod al muncii duce la implicarea activă a tuturor
persoanelor indiferent de vârstă în continuarea profesiei chiar şi
după o anumită vârstă;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- resurse umane bine pregatite
- dotarea corespunzatoare referitor la toate informatiile
o buna comunicare cu cetatenii prin intalnirile ocazionale in cadrul comunei

lipsa resurselor pentru reabilitarea Primariei
lipsa unui mijloc de informare privitor la activitatea cetatenilor
comunei ( prin mass-media)
lipsa unor intalniri bine stabilite cu cetatenii in care sa se discute
problemele intregii comune

OPORTUNITATI

RISCURI

-

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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- depopularea
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Poiana Vadului.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Poiana Vadului si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
ZONA
TRADITII
TURISTICA PROMOVATE
AMENAJATA
Pensiuni
Programe si
agroturistice
actiuni de
infiintata
dezvoltare a
activitatilor
mestesugaresti
realizate
Partie de schii
Ansamblu
Panasesti
popular de
infiintata
dansuri
Plan de
dezvoltare
turistic realizat
Activitati de
agrement
precum trasee
pentru ATV si
Motociclism
realizate

ECONOMIE
DEZVOLTATA
Pastravarie
infiintata

Culturi BIO
promovate

Programe de
sprijin ale
antreprenoriatului
local realizate
Centru de
colectare fructe
de padure
infiintat
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INFRASTRUCTURA UTILITATI
SERVICII
DE TRANSPORT
REALIZATE
SOCIALE
REABILITATA
REALIZATE
Drumuri de acces
Sisteme de
Camin de
reabilitate
canalizare cu
varstnicii
statie proprie
construit
de canalizare

ZONE DE
AGREMENT
REALIZATE
Teren de sport

Drumuri de legatura cu Alimentare cu
Avram Iancu, Muntele apa in centru
Gaina si localitatile
localitatii
alaturate reabilitate

Locuri de
joaca pentru
copii

Servicii de
ingrijire la
domiciliu

Semnal retea
telefonie
mobila
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ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

TRADITII
PROMOVATE

ECONOMIE
DEZVOLTATA
Centru de
depozitare plante
medicinale
infiintat
Centru de
colectare si
prelucrare
ciuperci infiintat
Microferme
dezvoltate
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INFRASTRUCTURA UTILITATI
DE TRANSPORT
REALIZATE
REABILITATA

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

ZONE DE
AGREMENT
REALIZATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN

IMAGINII

RÂNDUL

REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT

CETĂŢENILOR
Promovarea insuficientă

Reticenţa tinerilor faţă

Dezinteresul

a localităţii (APL,

de tradiţii

cetăţenilor faţă de

Lipsă reţea canalizare
şi staţie de epurare

problemele comunităţii

comunitate)
Lipsa inventarierii si

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul

amenajarii de circuite

cetăţenilor

comunităţii faţă

turistice

de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor
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Prezenţa slabă a
sectorului ONG

Reţea de alimentarea
cu apă puţin
dezvoltată
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INFRASTRUCTURA PARTENERIATE
DE ACCES
NEDEZVOLTATE
DEFICITARĂ

Puţine străzi
modernizate

Drumuri comunale
nemodernizate

Parteneri interesaţi
în
proiecte
neidentificaţi
Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

MĂSURI
NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE
DE INVESTITORI
Strategia administraţiei de
atragere a investitorilor
precara
Facilităţi locale nestabilite

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori
străini

Drumuri vicinale
degradate
Drumuri forestiere
degradate
Lipsa drumuri turistice
Poteci turistice
neamarcate

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE
LA NIVEL
LOCAL
Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii
Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ
Absenţa locurilor de
munca

Spirit antreprenorial
scăzut

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Poiana Vadului – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Cresterea
competitivitatii
economiei locale

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale
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Dezvoltarea
comunitatii
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V.4 Seminarul implementarii

DS. 1. Dezvoltarea infrastructurii
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de
Cerere de Proiect Lucrări
fezabilitate finanţare tehnic

Reabilitare
infrastructură de
acces:

Modernizare
drumuri
comunale
Pietruirea
drumurilor
comunale

2999423

2014

1827000

1827000

2013

2015

1827000

1827000

2012

2013

2015

1458000

1458000

2012

2012

2013

2015

1655000

1655000

2012

2013

2014

2015

3150000

3150000

2012

2013

2014

2015

952000

952000

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2013

2012

2012

Drum comunal
Stanesti - 3 km

2012

Drum comunal
Fagetu de Jos - 3
km
Drum comunal
Fagetu de Sus 6 km
Drum comunal
Duduieni 2 km

101680

Total

2897743

Asfaltare DC 93
Poiana Vadului Costesti - Petelei
- 5 km
Drum comunal
Hanasesti - 3,5
km
Drum comunal
Costesti - 3,5 km
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Din
surse
locale

Costuri
(RON)
Din surse
atrase
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Reabilitare
poduri
Extindere reţea
apă –canal
Colectare deşeuri
Amenajati
ecologice

Amenajări
turistice

1250000

1250000

Drum comunal
Pastesti - 2,5 km

2012

2012

2013

2015

Reabilitarea
Drum vicinal
drumuri
Burasti 1,5 km
forestiere,
Drum comunal
vicinale şi de
Petelei
acces spre
Drum vicinal
zonele cu
Dosu Barii - 1,9
potenţial
km
turistic.
Reabilitare pod la Tanica peste
Valea Magurii DC 93

2011

2011

2012

2012

30000

30000

2012

2012

2013

2014

45000

45000

2011

2011

2012

2012

30000

30000

2008

2009

2010

2012

Realizare canalizare şi staţii de
epurare
Alimentarea cu apa a comunei
Realizarea sitem de colectare şi
sortare
Amenajarea Valea Magurii
albiilor
Valea Barii
văilor
Valea Negrii
Protejarea
Curatirea şi
pajiştilor şi intretinerea
pădurilor
pajistilor
Curatirea şi
intretinerea
padurilor
Impaduriri
Amenajare Plan de dezvoltare
zone
turistic realizat
turistice
Partie de schii la

2012

2012

2012

2013

2012
2012

2012
2012

2012
2012

2013
2012

2012
2012
2012
2011

2013
2013
2013
2012

2012
2012
2013
2012

2014
2014
2014
2012

2012

2012

2013

2012
2011

2012
2011

2012

2012
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100000

100000

20000

2000000

2020000

50000

5500000

5550000

25000

25000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

50000

50000

2014

150000

150000

2012
2012

2013
2014

4000000

4000000

15000

15000

2013

2014

8000000

8000000
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Reabilitare reţea
electrică

Amenajarea
centrului civic

Construire,
renovarea
modernizarea şi
dotarea clădirii
administrative si
cultural-sportive

Hanasesti
Pensiuni turistice
infintate
Înreţinere
Amenajare traseu de
trasee
agrement cu ATV si
turistice
motociclete
Reabilitarea reţelei de alimentarea
cu energie electrică
Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, staţii de autobuz

2012

2012

2013

2013

650000/obiectiv

650000/obiectiv

2012

2012

2013

2013

100000

100000

2011

2012

2012

2013

500000

500000

2012

2012

2013

2013

100000

100000

2012

2013

2014

2014

400000

400000

Organizarea de locuri de joacă
pentru copii
Şcoli
Reparatii scoala cu
clasele I-VIII
Poiana Vadului
Rabilitare Internat
Scolar Poiana
Vadului

2012

2012

2012

2012

25000

25000

2012

2012

2012

2012

150000

150000

2012

2012

2013

2014

150000

150000

Cămine
culturale

Reabilitare camin
cultural
Achiziţionarea de
costume populare

2013

2013

2014

2015

200000

200000

2012

2012

2012

2012

15000

15000

Realizarea unui
muzeu etnorafic
Constructie sediu
administrativ
Primarie

2011

2011

2012

2012

200000

200000

2013

2013

2014

2015

200000

200000

Muzee
Primarie
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Restaurare, şi
conservare
obiective de
patrimoniu:
Investiţii pt.
servicii de
administrare
Investiţii pt.
economia socială:

Amenajare teren de
sport

2012

2012

2012

2012

75000

75000

Achiziţionarea
terenului aferent
internatului si
caminului cultural
Programe si actiuni de dezvoltare
a activitatilor mestesugaresti
Ansamblu de dansuri populare
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Investiţii pentru interventii în
situatii de urgentă
Investiţii pentru energie din surse
regenerabile
Investiţii noi pentru servicii de
ingrijire la domiciliu

2012

2012

2012

2013

7500

7500

2011

2012

2012

2013

6500

6500

2012
2012

2013
2013

2013
2013

2015
2015

10000

10000

15000

15000

2012

2012

2013

2015

45000

45000

2012

2012

2013

2013

8000000

8000000

2011

2012

2013

2015

20000

20000

Constructie camin de bătrâni

2012

2012

2013

2015

400000

400000
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DS. 2 Dezvoltarea competitivitatii economice
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea Comasarea terenurilor
fermelor de fărâmiţate
subzistenţă:

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi
pentru realizarea
activităţii

Termene

Stabilire
propietăţii

2012

Costuri (RON)
Din surse
locale

Realizare hărţii 2013
topo

Observatii

Din surse

Total

45000

45000

6500

6500

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate

2012

100000

100000

PNDR

Sprijin pentru fermele de subzistenţă

2012

6500/ferma

6500/ferma

PNDR

Dezvoltarea fermelor de creştere a
animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe
plan local
Programe de sprijin ale antreprenoriatului
local
Centrul de colectare fructe de padure
Dezvoltare microitreprinderi de procesare
produse locale
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;

2012

450000

450000

Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
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2012

15000

15000

2012

25000

25000

2012
2012

150000
250000

150000
250000

2012

650000/investitie 650000/investitie PNDR

2014
2013
2014

350000/investitie 350000/investitie PNDR
200000/investitie 200000/investitie PNDR
50000
50000
PNDR

PNDR
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DS.3 Dezvoltare comunitara
Paşi întreprinşi
pentru
realizarea activităţii

Termene de

Costuri (RON)

implementare

Din surse locale

Perfectionarea continua
a cadrelor didactice

Formare profesională
Formare
profesională în domeniul agricol
Formare profesională
în domeniul
procesării
Formare profesională
în domeniul
serviciilor

Domenii:

Educaţie

Activităţi de
realizat

Perfectionarea
continua a cadrelor
didactice din şcolile
şi grădiniţele
comunei

Din surse
atrase

Total

2011-2012

100000

100000 In
parteneriat
cu
alte
scoli

Identificare nevoi
Formare

2011
2012-2013

200000

200000 In
parteneriat

Identificare nevoi
Formare

2012
2013-2014

150000

150000

Identificare nevoi
Formare

2012
2013-2014

175000

175000 In
parteneriat

50000

50000

100000
400000

100000
400000
10000
10000
15000

Consultanţă Consultanţă agricolă

Dezvoltare
sectorului
civic
Realizarea
de

Observatii

Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de
servicii publice
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2012
2013-2014
2012
2013-2014
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2012

10000
10000
15000

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Poiana Vadului, Jud. Alba

parteneriate
Planificare
şi atragere
resurse
financiare

Mobilizare
şi implicare
a
cetăţenilor
în
dezvoltare
locală

Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Alcătuire şi actualizare bază de date cu
obiectivele locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de
finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare
proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti
periodice
Organizare de adunări pentru informarea
cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte
comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării
comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea
problemelor
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2012
2011-2015

50000
10000

50000
10000

2011-2015

10000

10000

2011-2015
2011-2015
2011-2015

50000
45000

50000
45000
100000

2011

5000

5000

2011-2015

7500

7500

2011-2015

1000

1000

2011-2015

5000

5000

2011-2015
2011-2015

6000
4500

6000
4500

100000
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V.5 Planul de actiuni 2011
DS. 1. Dezvoltarea infrastructurii
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de
Cerere de Proiect Lucrări
fezabilitate finanţare tehnic

Reabilitare
infrastructură de
acces:

Modernizare
drumuri
comunale
Pietruirea
drumurilor
comunale

Din
surse
locale

Total

2897743

2999423

2012

1827000

1827000

2012

2012

1827000

1827000

2012

2012

1458000

1458000

Drum comunal
Fagetu de Jos - 3
km
Drum comunal
Fagetu de Sus 6 km
Drum comunal
Duduieni 2 km

2012

2012

1655000

1655000

2012

3150000

3150000

2012

952000

952000

Drum comunal
Pastesti - 2,5 km

2012

1250000

1250000

Asfaltare DC 93
Poiana Vadului Costesti - Petelei
- 5 km
Drum comunal
Hanasesti - 3,5
km
Drum comunal
Costesti - 3,5
km
Drum comunal
Stanesti - 3 km

2011

2011

2012
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2012

2011

2011

101680

Costuri
(RON)
Din surse
atrase
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Reabilitare
poduri
Extindere reţea
apă –canal
Colectare deşeuri
Amenajati
ecologice

Amenajări
turistice

45000

45000

30000

30000

2011

2012

2012

2011

2011

Realizare canalizare şi staţii de
epurare
Alimentarea cu apa a comunei
Realizarea sitem de colectare şi
sortare
Amenajarea Valea Magurii
albiilor
Valea Barii
văilor
Valea Negrii
Protejarea
Curatirea şi
pajiştilor şi intretinerea
pădurilor
pajistilor
Curatirea şi
intretinerea
padurilor
Inpaduriri
Amenajare Plan de dezvoltare
zone
turistic realizat
turistice
Partie de schii la
Hanasesti
Pensiuni turistice

2012

2012

2012

20000

20000

2000000

2012
2012

2012
2012

2012
2012

50000

50000

5500000

2012

2012

30000

2011
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2012

30000

Reabilitarea
Drum vicinal
drumuri
Burasti 1,5 km
forestiere,
Drum comunal
vicinale şi de
Petelei
acces spre
Drum vicinal
zonele cu
Dosu Barii - 1,9
potenţial
km
turistic.
Reabilitare pod la Tanica peste
Valea Magurii DC 93

2012

100000

2012

2012
2012
2012
2011

2012

2012

2012

2012
2011

2012
2011

2012
2012

25000

2012

2012
2012

150000

150000

150000

150000

150000

150000

50000

50000

150000

150000

4000000

4000000

15000

15000

2012

8000000

8000000

2012

650000/obiectiv

650000/obiectiv

2012

2012
2012

2012
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Reabilitare reţea
electrică

Amenajarea
centrului civic

Construire,
renovarea
modernizarea şi
dotarea clădirii
administrative si
cultural-sportive

infintate
Înreţinere
Amenajare traseu de
trasee
agrement cu ATV si
turistice
motociclete
Reabilitarea reţelei de alimentarea
cu energie electrică
Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, staţii de autobuz
Organizarea de locuri de joacă
pentru copii
Şcoli
Reparatii scoala cu
clasele I-VIII
Poiana Vadului
Rabilitare Internat
Scolar Poiana
Vadului
Cămine
culturale
Muzee

2012

2012

2011

2012

2012

2012

100000

100000

500000

2012

100000
400000

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

25000
150000

150000

150000

150000

200000

200000

Achiziţionarea de
costume populare

2012

2012

2012

2012

15000

15000

Realizarea unui
muzeu etnorafic

2011

2011

2012

2012

200000

200000

2012

200000
75000

200000
75000

7500

7500

Primarie
Amenajare teren de
sport

2012

2012

2012

Achiziţionarea
terenului aferent
internatului si

2012

2012

2012

Page
68

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Poiana Vadului, Jud. Alba

caminului cultural
Restaurare, şi
conservare
obiective de
patrimoniu:
Investiţii pt.
servicii de
administrare
Investiţii pt.
economia socială:

Programe si actiuni de dezvoltare
a activitatilor mestesugaresti
Ansamblu de dansuri populare
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Investiţii pentru interventii în
situatii de urgentă
Investiţii pentru energie din surse
regenerabile
Investiţii noi pentru servicii de
ingrijire la domiciliu

2011

Constructie camin de bătrâni
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2012

2012
2012

2012

6500

6500

10000

10000

15000

15000

2012

2012

45000

45000

2012

2012

8000000

8000000

2011

2012

20000

20000

2012

2012

400000

400000
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DS. 2 Dezvoltarea competitivitatii economice
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea Comasarea terenurilor
fermelor de fărâmiţate
subzistenţă:

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi
pentru realizarea
activităţii

Termene

Stabilire
propietăţii

2012

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii

Din surse

Total

45000

45000

6500

100000

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate

2012

6500
100000

Sprijin pentru fermele de subzistenţă

2012

6500/ferma

6500/ferma

Dezvoltarea fermelor de creştere a
animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe
plan local
Programe de sprijin ale antreprenoriatului
local
Centrul de colectare fructe de padure
Dezvoltare microitreprinderi de procesare
produse locale
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;

2012

450000

450000

2012

15000

15000

2012

25000

25000

2012
2012

150000
250000

150000
250000

2012

650000/investitie 650000/investitie

350000/investitie 350000/investitie
200000/investitie 200000/investitie
50000
50000
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DS.3 Dezvoltare comunitatii
Paşi întreprinşi
pentru
realizarea activităţii

Termene de

Costuri (RON)

implementare

Din surse locale

Perfectionarea continua
a cadrelor didactice

Formare profesională
Formare
profesională în domeniul agricol
Formare profesională
în domeniul
procesării
Formare profesională
în domeniul
serviciilor

Domenii:

Educaţie

Activităţi de
realizat

Perfectionarea
continua a cadrelor
didactice din şcolile
şi grădiniţele
comunei

Din surse
atrase

Total

2011-2012

100000

100000 In
parteneriat
cu
alte
scoli

Identificare nevoi
Formare

2011
2012-2013

200000

200000 In
parteneriat

Identificare nevoi
Formare

2012
2013-2014

150000

150000

Identificare nevoi
Formare

2012
2013-2014

175000

175000 In
parteneriat

50000

50000

100000
400000

100000
400000
10000
10000
15000

Consultanţă Consultanţă agricolă

Dezvoltare
sectorului
civic
Realizarea
de

Observatii

Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de
servicii publice
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2012
2013-2014
2012
2013-2014
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2012

10000
10000
15000
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parteneriate
Planificare
şi atragere
resurse
financiare

Mobilizare
şi implicare
a
cetăţenilor
în
dezvoltare
locală

Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Alcătuire şi actualizare bază de date cu
obiectivele locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de
finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare
proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti
periodice
Organizare de adunări pentru informarea
cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte
comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării
comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea
problemelor
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2012
2011-2015

50000
10000

50000
10000

2011-2015

10000

10000

2011-2015
2011-2015
2011-2015

50000
45000

50000
45000
100000

2011

5000

5000

2011-2015

7500

7500

2011-2015

1000

1000

2011-2015

5000

5000

2011-2015
2011-2015

6000
4500

6000
4500

100000
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal

Page
77

Scor

Scor

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Poiana Vadului, Jud. Alba

13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Radesti.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;

Page 7

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Radesti, Jud. Alba

● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă,
pentru a contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa
economică şi socială a zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor
egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
Page
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
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Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
Prin desfăşurarea sa în cea mai mare parte în culoarul Mureşului, Comuna Rădeşti se
înscrie într-o veche arie de populare încă din antichitate.
Atestarea documentară a aşezărilor datează din:
 secolul al XIII-lea: Rădeşti – an 1263 şi Meşcreac – an 1268,
 secolul al XIV-lea: Şoimuş – an 1318 şi Leorinţ – an 1348.
Populaţia sedentară a cunoscut o evoluţie continuă, cu perioade de regres sau creşteri în
funcţie de acţiunea factorilor social economici şi politici din întrega istorie a regiunii.
Localitatea actuală Rădeşti s-a constituit prin unirea, la începutul secolului XX, a 2 sate:
Tâmpăhaza şi Uifalău.
Numele de Rădeşti provine de la cel al episcopului greco–catolic, Demetriu Radu,
originar din localitate, căruia i se datorează şi ridicarea bisericii în spaţiul care desparte cele 2
localităţi.
Acestea sunt pomenite în documente istorice ca Tâmpăhaza (la 1263) şi Szasz- Uifali (la
1348), ceea ce dă anumite indicaţii asupra originii locuitorilor din cele 2 sate.
Denumirea satului Tâmpăhaza vine fie de la proprietarul Tompa adică „casa lui Tompa “
sau se poate numi şi de la un deal cu numele de „Tâmpa”.
Denumirea satului Szasz–Uifali în traducere „satul nou săsesc” are la început locuitori
saşi care s-au retras în timp pe teritoriile Târnavei Mici.
Satul Leorinţ a fost la origini un sat de iobagi maghiari şi români, atestat pentru prima
oară la anul 1348, cu numele de Portus Sti Laurenti (Portul Sf. Laurenţiu) ceea ce denotă faptul
că era situat în apropierea Mureşului. Într-adevăr, urmele vechiului curs al râului sunt încă
vizibile în partea de vest a localităţii, unde cursul părăsit a dat naştere unor bălţi.
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Satul Meşcreac a fost la origini un sat de iobagi români, pomenit în 1264 (Megkeres alias
Gyarmand).
Satul Şoimuş, sat de iobagi cu populaţie mixtă română şi maghiară, a fost atestat la
începutul secolului al XIII lea, an 1318 - Kissolimos.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Comuna Rădeşti este situată în partea central
nordică a judeţului Alba. Se învecinează în vest şi
nord-vest cu municipiul Aiud, în est cu Lopadea Nouă,
iar la sud cu oraşul Teiuş. Între aceste limite se
desfăşoară o suprafaţă de 2976 ha, ce corespunde cu
suprafaţa administrativă a comunei.
Localitatea Rădeşti se află la o distanţă de 43
km de Alba-Iulia, reşedinţa judeţului şi la 11 km de
oraşul învecinat Aiud, oraş care-i asigură şi legătura la
sistemul feroviar naţional.
Arealul acestui teritoriu este alcătuit din 4
localităţi:
Rădesti - reşedinţa comunei,
Leorinţ - situat la 2 km de reşedinţa comunei,
Meşcreac - la 5 km de reşedinţa comunei,
Şoimuş - la 10 km de reşedinţa comunei.
Legăturile cu exteriorul sunt asigurate prin drumul
judeţean DJ 142 L conectat la cel naţional.
Comuna Rădeşti se desfăşoară pe două unităţi
morfologice distincte, culoarul Mureşului şi Dealurile
Târnavei Mici.
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II.3 Infrastructura locala
Pentru economia generală a unei societăţi, căile de comunicaţie reprezintă unul din
factorii principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind
mobilitatea oamenilor şi a bunurilor materiale, înlesnind accesul turiştilor spre obiective turistice
şi monumente ale naturii.
Căile de comunicaţii care străbat comuna Rădeşti sunt ( conform Deciziei nr. 82/1992 a CJ
Alba) :
 DJ 142 L

care asigură legătura între Aiud

respectiv, Rădeşti ,Leorinţ

şi localităţile componente ale comunei,

şi Meşcreac. El străbate întrega comună, este un drum

modernizat , cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară de la intrarea în localitate şi până la moara
veche , apoi este pietruit.
 Drumul comunal DC12 şi leagă localităţile Meşcreac de Şoimuş (4,5 km ).
 Bacul , amplasat în partea de nord a localităţii Rădeşti, face legătura cu malul drept al
râului Mureş, permiţând accesul la terenurile agricole situate în zonă şi scutind la
jumătate drumul către Aiud. Are dimensiunea de 9 x 5 m şi sarcina utilă 3+0.
Instalaţia , de care aparţine şi « casa podarului »ruinată, şi terenul « pământul podarului » un
teren din vecinătate, aparţin Consiliului Local şi este închiriat unui privat.
Starea drumurilor este proastă chiar dacă sunt pietruite sau balastate datorită neefectuării
lucrărilor de întreţinere şi lipsei şanţurilor de scurgere a apelor meteorice, din zona drumului.
Străzile din intravilan sunt balastate , dar starea lor , ca şi a trotuarelor este mediocră, datorită
lipsei sau nefuncţionării şanţurilor de scurgere a apelor pluviale.
Utilizarea părţii carosabile ca şi platformă de parcare a utilajelor agricole sau pentru
depozitarea furajelor pentru animale.
Disfuncţionalităţile prezentate mai sus privind starea căilor de circulaţie pot fi rezolvate în
parte de cetăţeni, de exemplu ;
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o Repararea, măturarea, întreţinerea trotuarelor
o Execuţia şanţurilor de colectare a apelor, decolmatarea lor, intreţinerea lor ;
o Imprăştiere de balast pe partea carosabilă :
o Intreţinerea podeţelor ;
Pe raza comunei, numărul cadrelor didactice este de 17, deservind cele 3 scoli în funcţiune şi
grădiniţele.
 Aşezăminte de cult , respectiv biserici se găsesc în localităţile Rădeşti, Leorinţ, Meşcreac şi
Şoimuş. Locuitorii sunt de rit ; ortodox 891, reformaţi 299 , 196 greco catolici şi 12 de alte
rituri.
În satul Rădeşti activităţile de cult se desfăşoară în 2 biserici:
 Biserica reformată din Rădeşti, este considerată monument istoric clasificat (cod 01B
174) .
 Biserica ortodoxă (fost greco-catolică), construită în stil neoclasic, cu influenţe
baroce, situată în zona centrală, clădire monumentală, constituie o emblemă şi un
reper al comunei.
In satul Lorinţ funcţionează doua biserici, biserica reformată construită în stil romanic şi
biserica ortodoxă , construită în stil neoclasic cu influenţe baroce.
In satul Meşcreac funcţionează o biserică ortodoxă aflată în stare bună de conservare,
datorită importanţei obiectivului pentru localitate şi aspectului arhitectural specific, s-a propus
declararea lui ca obieciv protejat de importanţă locală.
In satul Şoimuş funcţionează două biserici, una reformată şi alta ortodoxă.Pe raza fiecărei
localităţi comunei există cimitire .
La nivelul comunei se găsesc următoarele
arhitectural:
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Biserica Reformată , situată în partea de nord a localităţii , este monument istoric clasificat
(Cod 01B174 ) ,starea ei este bună.
Biserica ortodoxă (fostă greco- catolică) construită în stilul neoclasic,cu influenţe baroce
situată în strada Principală, este o clădire monimentală care constituie o emblemă. Starea ei este
foarte bună.
Localităţile comunei Rădeşti

sunt

racordate la Sistemul de Telecomunicaţii , prin

intermediul unei centrale telefonice digitale, care are un număr de 260 abonaţi . In comună
există cca. 200 deţinători de telefoane mobile, televiziune prin cablu.
Comuna are un numar 518 locuinţe, din care 48 de abonaţi (2 blocuri şi obiectivele
administrative ) din satul Rădeşti au alimentare cu apă potabilă din sursă, cu lungimea de de 7,3
km. În satul Meşcreac lungimea reţelei de apă potabilă este de 4,5 km,iar în satul Şoimuş
lungimea reţelei de apă potabilă este de 2,8 km. Lungimea totală a reţelei cu apă potabilă din
comuna Rădeşti este de 14,6 km, deservind 103 locuinţe.
Reţeaua de canalizare publică din satul Rădeşti are o lungime de 0,6 km(18 locuinţe), iar cea
din satul Meşcreac are lungimea de 0,6 km. Celelalte sate nu au canalizare,84 locuinţe din
comună sunt dotate cu sisteme propri prin fose septice individuale.
o

100 % din locuinţe au instalaţii electrice ,

o

4,5 % din locuinţe au instalaţii de încălzire centrală.

o

17,5 % din locuinţe au baie ,

o

0 % din numarul locuitorilor beneficiază de servicii de salubritate, pentru

viitor s-a încheiat un parteneriat cu Consiliul Local Aiud, pentru construirea Staţiei de transfer
deşeuri, obiectiv finanţat prin Programul Phare CES- 2003. Obiectivul este in curs de
finanţare. Există reţea de canalizare în lungime de 1,2 km. Nu există staţie de epurare ape
uzate.
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II.4 Invatamantul

Şcoala Generală clasele I-VIII , deserveşte şi satele Leorinţ şi Meşcreac, pentru ciclul
gimnazial şi o grădiniţă .
Activitatea se desfăşoară în 2 corpuri de clădire.
- Şcoală Generală Rădeşti clasele 1-8 , compusă din 12 săli de clasă, cu o suprafaţă construită de
611 mp.
-Scoală Generală Rădeşti clasele 5-8, compusă din 9 încăperi cu o suprafaţă construită de 384
mp, teren de fotbal. Numărul de elevi din cursul primar este de 26, iar în cel gimnazial de 49.
Procesul educativ este asigurat de 2 învăţătoare şi 9 profesori.
-Pe teritoriul comunei mai există o scoală elementară clasele I-IV , în satul Leorinţ cu 2 săli de
clasă şi o grădiniţă. Localul grădiniţei a fost abandonat datorită degradării.
Şcoala mai dispune de o clădire,cu 2 săli de clasă şi anexe, ridicată în 1989 şi nefinalizată din
lipsă de fonduri.
Numărul de elevi din cursul primar este de 13, grupa română 7 şi 6 grupa maghiară. Procesul
educativ este asigurat de 2 învăţătoare
-Şcoala primară din satul Meşcreac, construită pe o fundaţie de beton, zidărie de cărămidă,
învelitoare de ţiglă, având o suprafaţa construită de 145 mp,

4 încăperi şi terenul aferent în

suprafaţa de 2145 mp.
În satul Mescreac procesul de învăţământ se desfăşoară într-o clădire cu 2 săli de clasă şi
anexe aflată în stare bună de conservare. Numărul de elevi din cursul primar este de 12. Procesul
educativ este asigurat de o învăţătoare.
Şcoala din satul Şoimuş aflată în stare rea – în anul 1986 şcoala a fost închisă, din lipsă copii.

Activitatea de educaţie preşcolară se desfăşoară în 3 grădiniţe:
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o În Rădeşti – cu 22 copii şi o educatoare;
o În Lorinţ – cu 14 copii şi o educatoare;
o In Meşcreac –cu 12 copii şi o educatoare;
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II.5 Cultura si Turismul

Portul popular
Portul sau îmbrăcămintea variază după ţinuturi, ba
chiar uneori după sate. Unul dintre cele mai frumoase porturi
din Ardeal este cel de pe valea Mureşului.
Pe întreaga întindere a acestui teritoriu, portul ţăranilor
noştri este aproape acelaşi, deosebindu-se numai prin lucruri
mărunte. Portul este uşor, frumos croit şi cu gust fin potrivit
pe trup. Bărbaţii poartă pe cap pălării tari cu marginile largi,
iarna poartă căciulă neagră ţuguiată. Pe trup poartă cămaşă de
bumbac sau pânză, uneori cu gulerul cusut cu mătase şi arnici
cu diferite modele. Cămaşa este lungă, iar peste ea se încing cu
şerparul de piele, lat de 15–20 cm, simplu sau cusut cu mătasă.
Peste şerpar se poartă un pieptar din piele de oaie, albă
sau vopsită verde sau roşu întunecat, cusut cu flori de mătasă,
deschis înainte şi fără mâneci. Peste pieptar au laibărul sau
mânecarul de pănură sură ori neagră. Iarna sau în timpuri
ploioase, mai poartă ţundra de pănură (sură sau neagră) groasă
şi largă.
Cioarecii sunt făcuţi din pănură albă cu şinor negru pe
cusătură. Vara mai poartă şi cioareci de pânză. În picioare poartă opinci, dar în zilele de
sărbătoare poartă cisme şi papuci.
Femeile măritate au pe cap cosiţe rotunde, cele bătrâne îşi învăluie capul cu un chindeu
alb de giulgiu, cusut la capete cu arnici şi tivit cu cipcă.
Fetele mai tinere şi fetele mari poartă pe cap năframă de păr sau mătasă cu flori pe
margini, iar iarna din lână. Vara se poartă pălării de paie cu diferite panglici, iar la sărbătoare
chiar panglici cu tricolorul românesc. La gât poartă, mai ales fetele, mărgele de sticlă şi salbe de
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bani de argint. Cămaşa sau ia este din giulgiu, subţire
cu gulerul cusut cu mătasă, pe umeri şi mâneci sunt
cusuţi pui şi flori, iar la capătul mânecii, fodorii cu pui
frumoşi tiviţi cu cipcă de bumbac sau mătasă. Mijlocul
se încinge cu brâu naţional sau brăcilă ţesută de ele.
Peste ie poartă pieptarul, scurt până la brîu, de piele de
oaie, vopsit şi cusut cu flori de mătase.
Peste pieptar se poartă laibărul de postav negru şi căptuşit cu stofă
călduroasă. Iarna

femeile poartă cojoace lungi, ori bunzi de postav,

căptuşite cu piele de miel ori cu blană de vulpe. Păstura sau catrinţa lată de
30 cm este foarte frumoasă, cu măiestrie ţesută. În picioare se încalţă cu
cisme şi mai rar cu papuci.
Astăzi doar o parte din aceste componente ale portului se mai
folosesc, ele fiind adaptate timpului, dar îşi arată întreaga frumuseţe la
sărbători şi la alte ocazii cum ar fi ”Sărbătoarea fiilor satului” din ajunul
sărbătorilor de Paşti. La această sărbătoare vin de peste tot unde i-au dus
valurile vieţii fii satului, să se bucure împreună azi, aşa cum o făceau în trecut strămoşii lor.
Datini şi credinţe
Nenumărate şi nespus de variate sunt datinile sau obiceiurile şi credinţele poporului
nostru, aşa încât pe drept se poate spune:
„Câte sate atâtea datini”.
În aceste datini şi credinţe se manifestă mai toată viaţa sufletească a poporului nostru,
ingeniozitatea spiritului său. Ele cuprind toate momentele vieţii sale, vesele sau triste, bune sau
rele, vorbe şi fapte potrivite, îmbrăcate întotdeauna în haina plăcută a poeziei şi însoţite de
ceremonii minuţioase şi observări fine.
Datinile şi credinţele poporului sunt multe, dar ne vom mărgini la cele mai însemnate la
sărbătorile de peste an.
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Cu o seară înaintea anului nou se adună feciorii şi fetele la „vrăjit” sau la „săvâscat”, ca
să li se arate sau prorocească care le va fi viitorul soţ sau soţie. Unii bărbaţi mai bătrâni fac
călindar de ceapă, ca să ştie cum va fi timpul peste an.
Dis de dimineaţă junii şi băieţii umblă pe stradă şi prin curţi, ca să salute pe gazde prin
pocnituri straşnice de bici.
În ajunul Bobotezei umblă preotul cu crucea de sfinţeşte casele.
În sâmbăta Floriilor se duc mâţişori, crengi verzide salcă la morminte, iar duminica se
duc parastase la biserică şi bucate, care se împart rudelor şi săracilor pentru pomenirea morţilor.
În duminica lăsatului de carne, seara copiii mai mărişori „silesc” sau „opăiţează” fac
„hodăiţi” adică iau nişte prăjini lungi, le înfăşoară la vârf cu paie şi merg la cimitir, unde le dau
foc, strigă „silita more” şi batjocoresc fetele, care nu au isprăvit cu torsul sau nu s-au măritat.
Noaptea feciorii merg la casele unde sunt fete nemăritate şi leagă porţile cu funii, ori iau poarta şi
o aruncă în drum, iar locul ei îl închid cu lemne groase şi lungi. La fetele mai bătrâne pun în
poartă câte o ciuhă sau mătăhală.
La Paşti se roşesc ouă şi se iau paşti. A doua zi de Paşti, cel care a dat Paştile sau dacă
sunt mai mulţi dau „prânzul Paştilor” la care se invită fruntaşii satului, popa şi rudele.
La Sf. Gheorghe se pun în poartă ramuri de rug sau trandafir sălbatic şi pe la grajduri
leuştean să nu vină strigoi să ducă laptele vacilor. Uneori se pune grapa rezemată de poartă, ca
dacă vin cumva strigoii, să cadă grapa pe ei şi să-i prindă.
La sărbătoarea naşterii Sf. Ion Botezătorul sau Sânzâiene, copiii adună de pe câmp nişte
flori galbene numite sânziene, împletesc cununi pentru fiecare membru al familiei, le aruncă pe
acoperişul casei în credinţa că a cărui cunună se opreşte pe casă va trăi, iar a celui care cade va
muri în acel an.
Vrednică de amintit este claca feciorilor şi fetelor la seceratul grâului. Fiecare fecior şi
fată este dator să facă o zi de secere, numită claca jocului pentru plata muzicantului ce va cânta
la sărbătoare. Claca jocului se vinde la un ţăran înstărit, într-o anumită zi, acesta cheamă pe toţi
la secere şi merg îmbrăcaţi în haine de sărbătoare.
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Lucrează toată ziua cu drag, cântă şi la prânz şi la amiază, trag o horă bună. La cină merg
la casa gazdei la care au lucrat şi cântă, dupa cină se pun iar la joc, până târziu în noapte.
Cea din urmă sărbătoare a anului şi cea mai bogată în datini este „Naşterea Domnului
Hristos” sau Crăciunul.
Toţi bărbaţii se îngrijesc să aibă haine noi, femeile fac curăţenie, iar în ajun coc pâine şi
colaci, colăcei pentru colindători. Când începe a se însera pleacă copilaşii la colindat iar mai
târziu, vin alţii mai mari.
Mai interesant este colindatul feciorilor juni care au un itinerar deosebit pe la fruntaşii
satului (preot, primar), apoi pe la celelalte case.
Cu ei umblă unul cu sacul care adună
colacii şi alte bunătăţi, iar altul adună banii. După
ce se termină colinda feciorii se retrag la o casă
stabilită, unde petrec 3 zile şi unde sunt vizitaţi de
mame şi fete, care le aduc plăcinte şi prăjituri,
mâncare să aibă cu ce petrece.

Pe aceste meleaguri trăiesc oameni gospodari, sunt tradiţii şi
obiceiuri fascinate, oameni inimoşi şi săritori, căliţi ca lama de
oţel în cumplita luptă pentru supravieţuire, care au reuşit ca pe
parcursul secolelor să-şi câştige dreptul la existenţă pe aceste
meleaguri.
Ocupaţiile principale – legumicultura, cresterea animalelor, păstoritul, plugăritul,
completate cu pescuitul, albinăritul, culesul din natură şi numeroasele meşteşuguri au dus faima
hărniciei şi talentului locuitorilor de pe aceste meleaguri.
În comuna Rădeşti conveţuiesc de veacuri populaţie de
religie ortotoxă - 882 locuitori, reformată - 294 locuitori, greco-
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catolică - 191 locuitori, fiecare respectând tradiţia şi orânduiala proprie.
Prezentăm mai jos lăcaşurile de cult, mai vechi şi mai noi.

Obiceiurile şi tradiţiile româneşti sunt numeroase şi bine legate între ele începînd cu
legendele populare, cusăturile, broderiile şi portul naţional, folclorul, construcţia caselor şi
obiectele casnice, agricole, târgurile tradiţionale.
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II.6 Situatia socio-demografica
Comuna Rădeşti avea la recesământul din 2002 un număr de 1398 locuitori , în anul
2006 este de 1379 locuitori. Comuna este locuită români şi maghiari impreună cu câteva familii
de romi.
Evolutia populatie comunei Radesti 1930 - 2006
2500

nr.locuitori
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Scăderea populaţiei se datorează şi faptului că satul Sâncrai a aparţinut de comuna
Rădeşti, dar lel a trecut la oraşul Aiud ca localitate componentă, astfel devenind municipiu.
Satul de reşedinţă al comunei este Rădeşti.
Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura şi creşterea animalelor , aproape întreaga
suprafaţă agricolă a comunei este deţinută de proprietari particulari.
La recesământul din anul 2002, în comuna Rădeşti s-au înregistrat un număr de 517
clădiri, mai mult cu 2 clădiri faţă de recesământul din 1992 , (100,4 %), sub dinamica medie
înregistrată în mediu rural din judeţul Alba, care este de 104,2 %.
De la recesământ până în prezent au mai fost eliberate 7 autorizaţii de construire case noi.
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Principalii indicatori de intensitate privind dimensiunea gospodăriilor şi condiţiile
de locuit sunt:
Comuna

Nr. mediu
persoane
gospodărie

Radesti
2,9
Jud.
Alba- 3,07
mediu rural

de Nr. mediu de Suprafaţa
Suprafaţa
/ camere
/ locuibilă medie locuibilă medie
locuinţă
/ locuinţă
/ persoană
3
2,43

40
37,95

16
14,51

Indicatorii de locuire în comuna Rădeşti sunt sensibili egali cu cei de la nivel judeţean
pentru mediu rural.
Numărul mediu de camere pe locuinţă este de 3 ;
Suprafaţa locuibilă medie / persoană este de 16 mp, peste media pe judeţ pentru mediu
rural care este de 14,51 mp.
Zona de locuit prezintă caracteristicile satului de tip « adunat « cu o textură neregulată a
străzilor, clădirile majoritatea de tip rural, anexele fiind grupate în jurul gospodăriei grajd , şură
şi bucătărie de vară , coteţe, latrină , pivniţă.
Regimul de înălţime a locuinţelor : locuinţă-parter, parter cu pivniţă, demisol sau etaj (
casele noi şi cele două blocuri de locuit din satul Rădeşti).
Principala ocupaţie a locuitorilor fiind agricultura şi creşterea animalelor , cu excepţia
unor zone centrale , baza agricolă este în continuarea gospodăriei , formând loturi destul de
întinse. Pentru a se ajunge la concentrarea populaţiei în centrele civice ale localităţii sunt
necesare schimburi de terenuri între locuitorii comunei , astfel ca să se permită echiparea tehnico
– edilitară a tuturor gospodăriilor.
Fondul de locuinţe al comunei, după anul construirii clădirilor se prezintă astfel :
 16 % din clădiri sunt relativ noi construite după anul 1980 ;
 63 % din clădiri , au fost construite în perioada 1940 – 1980,
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 20 % din clădiri au fost construite în perioada anilor 1900-1940,
 1 % din clădiri , sunt construite înainte de anul 1900.
În satul Rădeşti 80 % din locuinţe s-au construit după cel de al 2 lea război mondial şi extinse
în anii 1960 –1980, cea mai veche fiind din 1880 . După 1990 s-au construit 16 locuinţe noi.
Majoritatea locuinţelor sunt construite din cărămidă, 2 construite din piatră şi 5 din lemn.
În satul Leorinţ 99 de locuinţe au fost construite dupa cel de al 2 lea război mondial, 29
ridicate înainte. Cele mai vechi din 1908 şi 1910, după 1990 s-au mai construit 2 locuinţe.
În satul Meşcreac s-au construit 82 de locuinţe între 1945-1976, 28 înainte de 1945 , cea
mai veche fiind din 1890. După anul 1990 nu s-au mai construit locuinţe noi.
În satul Şoimuş 95 % din locuinţe s-au construit între anii 1950 –1976. După anul 1990 nu sau mai construit locuinţe noi.
După starea clădirilor situaţia se prezintă astfel :
Total
Gospodării

Starea clădirilor %
Bună

Mediocră

Rea

44,9

27,3

6,5

Radesti

233

Foarte
bună
21,4

Leorinţ

121

33,1

49,9

10,0

7,0

Meşcreac
Şoimuş

110
38

-

52,7
16,7

44,6
54,8

2,7
28,5

Total

505

18

52,1

18,7

11,2

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele :
 Clădiri în stare foarte bună sunt în numar de 90, din care la Rădeşti cca. 50 case , iar la
Leorinţ -40 case,
 52,1 % din clădiri sunt în stare bună,
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 18,7 % din clădiri sunt în stare mediocră
 11,2 % din clădiri sunt în stare rea

Zonă pentru locuinţe ocupă o suprafaţă de : 43 ha/comună
In localitatea Rădeşti există două blocuri de locuit , P+1 , respectiv P+2 , proprietate privată,
cu spaţii comerciale la parter, aparţinând Cooperativei de Consum Aiud.
In concluzie mare parte din clădiri necesită lucrări de modernizare, de creşterea confortului
interior, echiparea tehnico-edilitară a locuinţelor , îmbunătăţirea finisajelor , etc.
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a avut o dinamică ascendentă, crescănd numărul
camerelor de locuit , gradul de dotare a locuinţelor cu instalaţii, cu dependinţe , toate clădirile
sunt proprietate privată , situate în clădiri individuale.
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II. 7 Sanatate
Localitatea Rădeşţi dispune de un dispensar medical , deservit de un medic de medicină
generală şi 1 asistentă . El funcţionează intr-o clădire aflată în stare proastă, necesitând lucrări de
modernizare tehnico-edilitară.
 Dispensarul veterinar funcţionează într-un spaţiu aparţinând Primăriei având un
medic veterinar.
 Localitatea dispune de farmacie , nu are cabinet stomatologic.
Celelalte sate nu dispun de cabinete medicale.
In Localitatea Rădeşti, funcţionează un post de poliţie, intr-o clădire P+1, cuprinzând şi
apartamente de serviciu. Clădirea este în zona centrală a localităţii.
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II.8 Economia
Satul Rădeşti este centrul comunei unde îşi are sediul Primăria, Şcoala generală cu clasele
I-VIII, Dispensarul uman, Căminul cultural, Poşta, Biblioteca, Poliţia, magazine particulare.
Făcând parte din comunele de rangul V ale judeţului, comuna Rădeşti este o comună cu
populaţia în scădere datorită condiţiilor de trai, tineretul migrând spre oraş.
Localnicii deţin o suprafaţă de 1932 hectare de teren agricol din care: 1488 hectare teren
arabil, 305 hectare fânaţe, 80 ha vii, 59 ha păduri.
Existenţa unor terenuri fertile şi cu posibilităţi de irigare, a permis ca pe scară largă să se
practice o agricultură specifică, legumicultură, cultura grâului, orzoaică, ovăzul cu o producţie
medie de 2000 kilograme la hectar.
Pe suprafeţe mari gospodarii cultivă legume şi zarzavaturi pe care le comercializează în
toate oraşele judeţului şi în afară, îndeosebi salată şi spanac în satul Rădeşti şi vinete şi ardei în
satul Leorinţ.
Venitul populaţiei se completează cu resurse obţinute din creşterea animalelor în urma
valorificării produselor din gospodăriile individuale (lapte şi carne în viu de bovine şi ovine).
Unii gospodari au un număr scăzut de familii de albine, mierea consumându-se doar
pentru traiul familiei.
Pe teritoriul comunei nu se găsesc obiective industriale, mulţi făceau naveta la Aiud, dar
scăzând numărul locurilor de muncă, au rămas în sat şi practică agricultura.
In localitatea Rădeşti există un Magazin mixt aparţinând Cooperaţiei de Consum Aiud ,în
suprafaţă de 140 mp, starea spaţiului comercial este bună.
Comerţul privat este reprezentat de 4 unităţi comerciale , profilate pe mărfuri alimentare şi
industriale,
-

In localitatea Rădeşti sunt 3 spatii comerciale private, magazine alimentare şi bar.

-

In localitataţile Lorinţ, Meşcreac şi Şoimuş , funcţionează câte 1 spatiu comercial ,
magazin alimentar şi bar.
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-Oficiu al Poştei Română,
-Au autorizaţie de liberă practică 4 meşteşugari individuali : 1 tâmplar, 2 zidari şi un
instalator.
- Pe raza comunei funcţionează două unităţi de mărărit şi una de mărărit şi panificaţie în
localitatea Rădeşti-private.
- Două unităţi de producţie agricolă SC Horticola SRL şi SC Frăţia SRL (asociaţie
româno-franceză) ;
- In anul 2000 s-a constituit Asociaţia crescătorilor de vaci cu lapte, în care sunt asociate
64 gospodării, condusă de un tehnician veterinar.
-Este în curs de constituire Asociaţia Cultivatorilor de Legume, în care sunt asociate 36
gospodării.
Prin aceste asociaţii se doreşte practicarea unei agriculturi ecologice, urmărind asocierea
gospodarilor în ferme cu practici moderne în creşterea şi îngrijirea animalelor, cultura legumelor
şi valorificarea eficientă a produselor obţinute.
Principala activitate economică a locuitorilor comunei Rădeşti o constituie agricultura,
îndeosebi legumicultura şi creşterea animalelor.
Din structura fondului funciar rezultă următoarele:


Total teren agricol – 2675 ha, respectiv 90% din suprafaţa comunei, din care:
 Arabil

1614 ha, respectiv 54,2%

 Păşuni 666 ha, respectiv 22,4%
 Fâneţe 305 ha, respectiv 10,2 %



 Vii

80 ha, respectiv 2,7 %

 Livezi

10 ha, respectiv 0,4%

188 ha păşune sunt revendicate de composesoratele Rădeşti şi Soimuş.

Cadrul natural în care este amplasată comuna Rădeşti, face ca funcţiunile de bază ale comunei să
fie legate de agricultură, legumicultură în mod deosebit şi creşterea animalelor.
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Se remarcă:
 ponderea mare a terenurilor arabile, determinate de suprafeţele mari de luncă şi
tereasele Mureşului.
 Pondere redusă a suprafeţelor ocupate de vii şi livezi, într-o zonă cu tradiţii pomiviticole, ţinând cont că 50% din suprafaţa comunei este ocupată de zone deluroase.
Principalele culturi sunt: cerealele, legumele, sfecla de zahăr, cartofi, tutun. Plantaţiile de
pomi şi viile, au o pondere mică în producţia agricolă, la fel şi păşunile.
În satul Rădeşti, în anii 1980, o însemnată suprafaţă din teritoriul satului a fost amenajată
pentru irigaţii. În acest scop s-a realizat o staţie de pompare, amplasată pe malul Mureşului, în
dreptul incintei Fermei de hamei. Staţia este exploatată şi azi pentru irigaţii in terenurile agricole.
O altă ocupaţie importantă o constituie creşterea animalelor. Efectivele de animale la
inceputul anului în localitatea Rădeşti erau următoarele:
 bovine

180 capete, din care 150 vaci cu lapte;

 ovine

800 capete, din care 790 oi mame;

 porcine
 cabaline
 păsări

520 capete, din care 107 de prăsilă;
41 capete;
17000 capete.

Ferma de hamei aparţinând SC Transilvania Aiud şi-a modificat drastic profilul de
producţie, pe lângă hamei se mai cultivă cartofi, cereale, plante de nutreţ, tutun, sfeclă de zahăr.
În satul Leorinţ efectivele de animale, la începutul anului 2006, erau următoarele:
 bovine

180 capete, din care 160 vaci cu lapte;

 ovine

900 capete, din care 800 oi mame;

 porcine530 capete, din care 116 de prăsilă;
 cabaline

36 capete.

Există aici o importantă suprafaţă de fâneţe naturale.
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Pe lângă un număr de tractoare şi utilaje agricole, locuitorii deţin şi motopompe, utilizate
la irigarea terenurilor cu legume. Principalele legume pe care le cultivă sunt vinetele şi ardeii, cu
care ies pe toate pieţele din judeţ şi nu numai.
În satul Meşcreac plantaţiile de pomi şi viticole deţin o pondere relativ mică în hotarul
satului. Efectivele de animale, la începutul anului 2006, erau următoarele:
 bovine

130 capete, din care 97 vaci cu lapte;

 ovine

350 capete, din care 284 oi mame;

 porcine 350 capete, din care 46 de prăsilă;
 cabaline

16 capete;

 păsări 4000 capete.
În ce priveşte dotarea cu utilaje agricole situaţia este asemănătoare cu cea din satul
Leorinţ.
În satul Şoimuş există o fragmentare mare a terenurilor, suprafeţe mici ale fermelor
(medie 2,8 ha ) ca şi metodele agrotehnice aplicate, nu permit o sporire a producţiei.
Păşunile şi fâneţele ocupă o parte înbsemnată din hotarul satului.
Efectivele de animale au fost următoarele:
 bovine
 ovine

25 capete, din care 16 vaci cu lapte;
250 capete, din care 217 oi mame;

 porcine 250 capete, din care 21 de prăsilă;
 cabaline
 păsări

11 capete;
4000 capete.
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Economia comunei are un pronunţat caracter agrar.

 Evoluţia cantităţilor de produse agricole obţinute
AN/Produs
Carne [ to ]
Lapte vacă [ hl ]
Lapte capre-oi [ hl ]
Lâna [ kg ]
Ouă [ mii buc ]
Miere [ kg ]

1989

1990
121
5911

175
7305
402
800
189
294

2752
169
270

1991
165
7584
58
3622
166
210

1997
160
9700
45
2400
180
500

2005
870
13200
1563
4020
1800
2

Structura culturilor agricole:
 Grâu si secară cca. 120 ha/an
 Orz si orzoaică cca. 37 ha/an
 Porumb pentru boabe cca. 900 ha/an
 Cartofi de toamnă cca. 67 ha/an
 Legume cca. 100 ha/an

Fâneţele şi păşunile vor trebui tratate cu îngrăşăminte de compoziţie bazică pentru
neutralizarea acidităţii solului şi creşterea producţiei, deci sunt necesare lucrări de ameliorare a
pajiştilor şi fâneţelor naturale.
Redăm mai jos grafic evoluţia cantităţilor de produse animaliere obţinute:

Evoluţia cantităţilor de lapte de vacă
obţinute [ Hl ]

Evoluţia producţiilor de carne obţinute
Carne [ to ]
870

1000

Hectolitrii

Tone

800
600

400
200

175

121

165

160

1989

1990

1991

1997

0
2005
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Evoluţia cantităţilor de lână obţinute
Lână [ kg ]
5000
3000
2000
1000

189

mii bucati

kg

2752

200

4020

3622

4000

Evoluţia cantităţilor de Ouă obţinute
Ouă [ mii buc ]

2400

800

0

190

180

180

1997

2005

180
169

170

166

160
150

1989

1990

1991

1997

2005

1989

1990

1991

Din graficele de mai sus rezultă o evoluţie pozitivă a producţiilor obţinute, ceea ce denotă
că există potenţial în comună care poate fi valorificat, prin practici agricole benefice, prezentate
în capitolul „Calitatea Factorilor de mediu – Agricultură”.
Deoarece cca. 80% din fondul agricol este proprietate privată, fondul de stat fiind
reprezentat de păşunile comunale, 666 ha şi 126 ha teren arabil. Asocierea în vederea
îmbunătăţirii calităţii solurilor prin practicarea unei agriculturi ecologice şi cu randamente mai
bune este bine venită.
 Dotări agricole:
 Tractoare
 L 450
 L 650
 Remorci
 Combine recoltat cereale
 Maşini pentru ierbicidat
 Semănători – prăşit
 Semănători – păioase
 Cositori
 Prese balotat
 Motopompe pentru irigat
 Care şi căruţe
 Grajduri pentru animale mari
 Pluguri cu tracţiune animală
 Adăpost ovine
 Adăpost porcine
 Adăpost păsări

37 bucăţi
16 bucăţi
21 bucăţi
17 bucăţi
3 bucăţi
6 bucăţi
14 bucăţi
10 bucăţi
6 bucăţi
3 bucăţi
14 bucăţi
78 bucăţi
320 bucăţi
37 bucăţi
260 bucăţi
460 bucăţi
493 bucăţi

Page
42

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Radesti, Jud. Alba

CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Radesti a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Radesti, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Radesti, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Radesti, precum si pasii
de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Radesti;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Radesti;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Radesti si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Decean Silviu; Karsai
Martin; Milea Cornelia; Lukacs Petru; Sasu Marius; Dan Angela; Karsai Eugen; Bardi Ioan;
Coza Ioan.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Radesti.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei
S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

23,10 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

2,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 65,1%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 6,5% - interes foarte mare;
b) 55,10% - interes mare;
c) 35,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 53,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 31,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,4% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 1,4% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

77,9% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

16,7% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

72% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

56,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

35,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

65,9% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT
Primaria comunei Radesti, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica
in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Radesti, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Radesti, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Radesti,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
-

Existenta potentialului turistic si agroturistic;

-

Nu este acoperita nevoia de ocupare;

-

Existenta magazinelor comerciale in cadrul fiecaruisat;

-

Exitenta unei cooperate suspendate;

-

Existenta unei societati in domeniul industrial – Lorintz;

-

Lipsa pomovarii comunitatii;

-

Existenta fermelor de subzistenta;

-

Pierderea traditiilor;

-

Existenta centrelor de colectare a laptelui ( nu exista in

-

Lipsa spatiilor de cazare;

comuna Radesti);

-

-

Existenta unei asociatii de legumicultori;

-

Existenta balastiere Lorintz si Mescreac;

-

Existenta a 2 biserici istorice (Lorintz si Radesti);

-

Existenta unui muzeu Etnografic;

Existenta raului Mures;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

Programe de finantare guvernamentale / europene;

-

Cresterea numarului de someri;

Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;

-

Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
necorespunzătoare
investiţii de acest gen;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI
-

Existenta raului Mures;

-

Existenta fondului forestier;

-

Existenta de terenuri fertile si lucrate;

PUNCTE SLABE
-

Exista terenuri agricole in paragina datorita lipsai
fondurilor;

-

Apele raului Mures sunt murdare;

-

Existenta terenurilor inundabile;

-

Necesitatea intaririi digurilor;

-

Aer poluat de la uscatorul de lemne;

-

Apa din panza freatica nu este potabila avand continut
mare de calcar;

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

-produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta unui Drum Judetean asfaltat;

-

Existenta infrastructurii de invatamant dotate: Radesti
gradinita + scoala I – VIII; Lorintz gradinita + scoala I-IV;

-

infrastructurii rutiere cat si a caselor;
-

Mescreac gradinita + scoala I-IV;

Necesitatea schimbarii infrastructurii de alimentare cu
energie electrica in Lorintz si Mescreac;

-

Existenta unui camin cultural in stare buna;

-

Existenta alimentarii cu gaz;

-

Existenta locurilor de joaca;

-

Existanta unui teren de fotbal – Radesti;

-

Existenta unei bibleoteci;

-

Necesitatea reabilitarii drumurilor de la Lorintz si
Mescreac;

-

OPORTUNITATI

Necesitatea curatarii santurilor pe langa drum – Lorintz si
Mescreac;

-

Necesitatea impietruirii drumurilor vicinale;

-

Lipsa alimentarii cu gaz in comuna Mescreac;

-

Starea jocurilor de joaca este degradata;

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

Circulatia masinilor cu tonaj crescut duce la degradarea

-

celorlalte utilităţi
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren);
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CAPITAL SOCIAL

-

-

PUNCTE TARI
- Activitatea principal este reprezentata de agricultura;
- Existenta unro specialist in domeniile: agronomie;
horticultura; medici veterinary;
- Oameni harnici;
- Exitenta in cadrul componentei populatiei si a maghiarilor
(Lorintz, Radesti si Soimus), precum si a romilor (Radesti
si Mescreac);
- Existenta unei echipe de fotbal locala;
- Existenta unei asociatii a crescatorilor de bovine;
OPORTUNITATI
- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe
regionale, naţionale şi internaţionale;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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PUNCTE SLABE
- Populatie imbatranita;
- Depopularea satelor;
- Migratia tinerilor catre centre urbane;
- Lipsa locurilor de munca;

RISCURI
- ineficienţa/lipsa programelor de calificare/recalificare
profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
- Existenta unui amplasament in cadrul caruia se ofera
terapie cu cai;
- Existenta unui dispensar la Radesti;
- Servicii de asistenta sociala la nivelul primariei;

OPORTUNITATI
- perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri;
- programe de finantare in domeniul social;
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PUNCTE SLABE
- lipsa oportunitatilor de ocupare a fortei de munca;
- resurse umane insuficiente in sanatate;
- lipsa serviciilor stomatologice;
- lipsa activitatilor recreative;
- lipsa unui azil de batrani;
- resurse insuficiente de sustinere din bugetul local;
RISCURI
- depopularea zonei;
- imbatranirea populatiei;
- lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI
- Personal Calificat;
- Cladire proprie;
- Serviciile primariei sunt multumitoare;
- Comunicare buna cu membrii comunitatii;

PUNCTE SLABE
- Necesita imbunatatiri ale sistemului de informare cu
privire la oportunitatile de dezvoltare;
- Website neactualizat;

OPORTUNITATI
- programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale

RISCURI
- lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Radesti.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Radesti si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
Obiectivul seminarului: identificarea realizarilor comunei Radesti pana in anul 2016.
Intrebare: Cum ati vrea sa arate localitatea dumneavoastra peste 5 ani?
ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
DEZVOLTATE
REABILITATA

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII DE
MEDIU
OPTIME

Fabrica de
cherestea

Strazi laterale
reabilitate

Sistem de
canalizare

Centru de
varstnici infiintat

Apele Muresului
curate

Asociatie agricola
de cresterea
animalelor

Santuri decolmatate

Programe pentru
populatia roma

Diguri intarite

Depozit de
colectare si
procesare a
legumelor

Drumuri vicinale
pietruite

Sistem de
alimentare cu
apa pe toata
raza localitatii
Infrastructura
energiei
electrice de la
Lorintz si
Mescreac
schimbata

Ramura
crescatorilor de
bovine dezvoltata

Camin cultural
si bibleoteca
dezvoltata
Traditie in
Festivalul de
Zacusca

Sisteme de
Biserica Noua
protectiaimpotriva Radesti
grindinei
construita

Sisteme de irigatii
dezvoltate
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TRADITII
PROMOVATE

Inventarierea si
promovarea
potentialului
ento-cultural

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
Teren fotbal dezvoltat

Spatii de joaca realizate
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ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
DEZVOLTATE
REABILITATA
Centru de
colectare a
laptelului
Centre de
microprocesare a
legumelor
Dezvoltarea de
programe
antreprenoriale
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII DE
MEDIU
OPTIME

TRADITII
PROMOVATE

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

CARENTE DE

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

MEDIU

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

Apele raului Mures sunt

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

Murdare

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor

Page
59

Diguri ineficiente

Aer poluat
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PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

MĂSURI NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

Drumurile Lorintcz si
Mescreac degradate

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Strategia administraţiei de atragere
a investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Drumuri Vicinale
degradate

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit antreprenorial
scăzut

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

Starea neingrijita a
rigolelor

Capacităţi insuficiente în atragerea
de investitori străini

SURSE FINANCIARE
INSUFICIENTE LA
NIVEL LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor de
reconversie profesionala
Grad crescut de
depopularizare a satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice

Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Radest – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea competitivitatii
economiei locale
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Mentinerea unui mediu de viața placut
bazat pe civism, cultura, traditie,
protejarea mediului inconjurator și
petrecerea timpului liber
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V.4 Seminarul implementarii
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de
fezabilitate

Cerere Proiect Lucrări Din
de
surse
finanţare tehnic
locale
2011
2011
2012

Costuri
(RON)
Din
Total
surse
atrase
300000 300000

Modernizare

Drum comunal Rădeşti- DN1

2011

Modernizare
străzi

Străzi interioare Leorinţ 1 km

2013

2013

2014

2015

10000

200000

210000

Străzi interioare Meşcreac 1 km

2013

2014

2015

2016

5000

180000

185000

2012

2013

2014

2015

120000

120000

2012

2013

2014

2014

1400

120000

121400

2012
2012

2013
2013

2013
2013

2014
2014

40420 4042000 4082420
55000 5500000 5555000

2012
2012

2013
2013

2013
2013

2014
2014

100000
50000

Drum comunal Meşcreac - Şoimuş
Reabilitarea
drumuri
forestiere,
Drumuri vicinale de acces la păşuni
vicinale şi de
acces spre
zonele cu
potenţial
turistic.
Realizare canalizare şi alimentare cu apă în loc. Leorinţ
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
alimentarea cu apă şi canalizare în loc. Meşcreac
Amenajarea Valea Bogdanului
albiilor
Valea Şoimuşului
văilor
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Protejarea
pajiştilor şi
pădurilor

Curatirea şi intretinerea pajistilor
Curatirea şi intretinerea padurilor
Inpaduriri

2012
2012
2012

2012
2012
2012

2013
2013
2013

2013
2013
2013

50000

50000

50000

50000

Amenajare
zone
turistice
Înreţinere
trasee
turistice

Amenajare albiei Mureşului şi a digului
protector

2012

2012

2013

2013

50000

Amenajare traseu biciclete
Intretinere zonei de atracţie turistică baltă
Rădeşti
Deschidere noi trasee tematice
Reabilitarea reţelei publice de iluminat
Amenajare peisagistică parcuri, parcări, pieţe, staţii de
autobuz
Organizarea de spaţii de joacă pentru copii
Reparaţii la Şcolii
Întreţinere grădiniţe

2012
2012

2012
2012

2013
2013

2013
2013

50000

50000

2012
2012
2012

2012
2012
2012

2013
2012
2013

2013
2012
2013

10000
10000

10000
10000

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

50000
4000
5000

Reparat dispensar uman
Renovarea camin cultural
Achiziţionarea de costume populare
Intretinere şi dotare biblioteca
Intretinerea si modernizarea muzeului
Muzee
etnorafic
Realizare sala de sport
Dotări pt.
sport
Realizare teren de fotbal
Studii privind patrimoniul cultural material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea bisericilor vechi

2012
2012
2012
2012
2012

2013
2013
2012
2013
2013

2013
2013
2012
2013
2013

2014
2014
2012
2013
2014

5000
30000
3000

2012
2012
2012
2012

2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013

2014
2014
2013
2013

Dispensare
Cămine
culturale
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10000

250000

50000
36000

300000

100000
40000
5000

5000
30000
3000
50000
100000

60000
100000
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Restaurarea şi conservarea gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea picturilor interioare
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

5000

45000

50000

10000
10000

80000
80000

90000
90000
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Termene

Din surse
locale

Dezvoltarea Comasarea Stabilire
fermelor de terenurilor propietăţii
subzistenţă: fărâmiţate Realizare
hărţii topo

2012

Comasare
terenuri

2013

Încurajarea stabilirii
tinerilor la sate

2012

50000

Observatii
Din surse

Total

50000

2013

PNDR

Sprijin pentru fermelor 2012
de subzistenţă

PNDR

Dezvoltarea fermelor 2013
de creştere a animalelor
Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Costuri (RON)

Identificare facilităţi ce 2012
pot fi acordate pe plan
local
Inventariere
mediatizare
locale

şi 2012
resurse
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Identificarea
2012
persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Identificare spatii
disponibile pentru
investitii

2012

Dezvoltare
microitreprinderi de
procesare produse
locale

2013

PNDR

Crearea şi dezvoltarea
turismului rural ;

2015

PNDR

Crearea şi dezvoltarea
agroturismului;

2016

PNDR

Crearea şi dezvoltarea
ecoturismului

2016

PNDR

Crearea şi dezvoltarea
turismului cultural

2015

Realizare materiale
promoţionale pentru
ob.turistice

2015
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5000 PNDR
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1000 PNDR
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DS. 3 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele
comunei

Formare profesională în domeniul
agricol

Termene de

Costuri (RON)

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase

Perfectionarea 2012-2014
continua a
cadrelor
didactice
Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015

4000

2000

6000

In
parteneriat
cu alte scoli

100

40000

800

40000

40100 In
parteneriat
40800 In
parteneriat

1000
500

10000
1000

11000
1500

600

60000

60600 In
parteneriat

Formare profesională în domeniul
serviciilor
Informare

Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015
Crearea de noi centre de informare de tip Depus cerere 2012-2013
telecentru
de finaţare
Realizat
în 2012-2015
toate satele

Consultanţă

Consultanţă agricolă

Consultanţă pentru investiţii
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Identificare
nevoi
Realizat
consultanţă
Identificare

2012
2013-2016
2012

10000 0

10000
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nevoi
Realizat
consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizarea de
parteneriate
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
Dezvoltare
sectorului civic
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2013-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016
2012
2012
2012
2011
2012
2011-2016
2011-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

5000

5000

10000 50000

60000

5000

20000

15000
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de
fezabilitate

Modernizare

Drum comunal Rădeşti- DN1

Drum comunal Meşcreac - Şoimuş
Reabilitarea
drumuri
forestiere,
Drumuri vicinale de acces la păşuni
vicinale şi de
acces spre
zonele cu
potenţial
turistic.
Realizare canalizare şi alimentare cu apă în loc. Leorinţ
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
alimentarea cu apă şi canalizare în loc. Meşcreac
Amenajarea Valea Bogdanului
albiilor
Valea Şoimuşului
văilor
Curatirea şi intretinerea pajistilor
Protejarea
pajiştilor şi Curatirea şi intretinerea padurilor
pădurilor
Inpaduriri
Amenajare
zone

Amenajare albiei Mureşului şi a digului
protector
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2011

Cerere Proiect Lucrări Din
de
surse
finanţare tehnic
locale
2011
2011
2012

2012

Costuri
(RON)
Din
Total
surse
atrase
300000 300000
120000

120000

120000

121400

2012

1400

2012
2012

40420 4042000 4082420
55000 5500000 5555000

2012
2012

100000
50000

2012
2012
2012
2012

2012

100000
50000

50000

50000

50000

50000

50000

250000

300000
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turistice
Înreţinere
trasee
turistice

Amenajare traseu biciclete
Intretinere zonei de atracţie turistică baltă
Rădeşti
Deschidere noi trasee tematice
Reabilitarea reţelei publice de iluminat
Amenajare peisagistică parcuri, parcări, pieţe, staţii de
autobuz
Organizarea de spaţii de joacă pentru copii
Reparaţii la Şcolii
Întreţinere grădiniţe

2012
2012

2012
2012

50000

50000

2012
2012
2012

2012
2012
2012

10000
10000

10000
10000

2012

2012

2012

2012

Reparat dispensar uman
Renovarea camin cultural
Achiziţionarea de costume populare
Intretinere şi dotare biblioteca
Intretinerea si modernizarea muzeului
Muzee
etnorafic
Realizare sala de sport
Dotări pt.
sport
Realizare teren de fotbal
Studii privind patrimoniul cultural material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea picturilor interioare
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile

2012
2012
2012
2012
2012

2012

Dispensare
Cămine
culturale
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

50000
4000
5000

50000
36000

5000
30000
3000

100000
40000
5000

5000
30000
3000

10000

50000
100000

60000
100000

5000

45000

50000
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Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Dezvoltarea Comasarea Stabilire
fermelor de terenurilor propietăţii
subzistenţă: fărâmiţate Realizare
hărţii topo

Termene

Din surse
locale

2012

Identificare facilităţi ce 2012
pot fi acordate pe plan
local
Inventariere
mediatizare
locale

şi 2012
resurse

Identificarea
2012
persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii
disponibile pentru
investitii
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Observatii
Din surse

Total

2012

Sprijin pentru fermelor 2012
de subzistenţă
Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Costuri (RON)

2012

50000

50000

PNDR
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DS. 3 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Informare

Consultanţă

Dezvoltare

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele
comunei

Termene de

Costuri (RON)

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase

Formare profesională în domeniul
agricol

Perfectionarea 2012
continua a
cadrelor
didactice
Identificare
2012
nevoi

4000

2000

6000

Formare profesională în domeniul
serviciilor

Identificare
nevoi

100

40000

40100 In
parteneriat

Crearea de noi centre de informare de tip Depus cerere 2012
telecentru
de finaţare

500

1000

1500

Realizat
în 2012
toate satele

600

60000

60600 In
parteneriat

2012

Consultanţă agricolă

Identificare
nevoi

2012

Consultanţă pentru investiţii

Identificare
nevoi

2012

Înfiinţarea grupurilor de producători
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In
parteneriat
cu alte scoli

2011-2016

10000 0

10000
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Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizarea de
parteneriate
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
sectorului civic
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea
cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor

2011 - 2016

A LOCALITATII RAMET

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
SOCIO-ECONOMICA

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2015 a localitatii Rimet, Jud. Alba

Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre
membrii comunitatii si alti parteneri in cadrul proiectului
„Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba
Iulia cu finantare din cadrul Programului Operational de
Dezvoltare a Capacitatii Administrative.

Primaria Ramet
Str. Principala Nr.1
0258-880026
0258-880026
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Ramet.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii
si alti parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;

Page 6

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Ramet, Jud. Alba

c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
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Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Aici s-a desfasurat la 29 noiembrie 1784 lupta de la Ramet dintre taranii rasculati condusi
de Horea, Closca si Crisan si armata imperiala austriaca.

Atestata documentar pentru prima data in anul 1441 cu numele Remete , este cunoscuta
manastirea de aici ca una din cele mai vechi din Ardeal. De mici dimensiuni, distrugerilor
suferite in secolul al XVIII-lea le-au urmat refaceri care au afectat pictura interioara.
Primele reprezentari picturale au fost datate la inceputul secolului XIV, iar insemnari din
anii 1762 si 1826 vorbesc de infrumusetarea bisericii prin contributia voievodului Mihai
Viteazul, marturii ale prefacerilor din interior sunt si doua scene desprinse de pe fatada nordica si
pastrate in muzeul manastirii. Ultimele etape de zugravire sunt datate 1861 si 1930
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Ramet,din judetul Alba se situeaza in partea de sud –este a
muntilor Trascaului, muntii apartinatori celor Apuseni sau a Carpatilor
Occidentali. Fata de resedinta judetului Alba – Municipiul Alba Iulia se
afla in partea nordica la o distanta de 52 km si la o distanta de 20 km de
Municipiul Aiud, cel mai apropiat oras,avind ca vecini :
- La nord - Comuna Salciua si Livezile
- La est – municipiul Aiud
- la sud – est -comunele Stremti si Galda de jos
- La sud- vest – comuna Intregalde
- La vest – comuna Ponor
Comuna Ramet, se afla amplasata pe drumul judetean 107 I Aiud – Mogos, in partea
centrala a judetului Alba si are in componenta 13 (treisprezece) sate : Ramet sat ; Vladesti ;
Cotorasti ; Olteni ; Valea Fagetului ; Valea Inzelului ; Valea Uzei ; Valea Manastirii ; Floresti ;
Valea Poieni ; Bradesti ; Cheia ; Botani.
Cota de altitudine a celor 13 (tresprazece) sate ce alcatuiesc inpreuna cu Ramet sat care
este si resedinta de comuna si care se situeaza la altitudinea de 1090 m si se afla raspandita
pe o suprafata de peste 90 km2 find cuprinsa intre altitudinile de 450 m si peste 1250 m.
Fiind situata in zona unor interferente de origine calcaroasa, fiind brazdata de paraie
adinci, cele mai importante fiind paraul Geuagiu, pe raza comunei nostre fiind numit Valea
Manastirii, datorita diferentei de altitudine, de vegetatie specifica, regim termic si pluvio-metric
diferit ii confera o frumusete naturala aparte, deosebita.
Din punct de vedere geografic comuna Ramet este situata in zona montana in masivul
trascaului, este o zona cu specific montan cu o vegetatie saraca, cu o altitudine de peste 1250
m(virful Plesi – 1250 m) cu un relief puternic fragmentat cu diferente de nivel de ordinul a 500
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m intre varfurile muntoase si vaile adinc sapate, relief ce afecteaza factorii naturali de clima,
precipitati, curenti de aer, regim termic, vegetatie etc.
Suprafata,impartire administrativa,calitatea mediului
Suprafata totala a comunei se prezinta dupa cum urmeaza :
- arabil

- 379 ha

- finat si pasune 3918 ha
- padure

- 2707 ha

- constructi

-

36 ha

- alte terenuri -

1200 ha

Impartirea administrativa :
- RAMET SAT - resedinta de comuna – se afla amplasat pe drumul judetean DJ 107 I
Aiud – Mogos si are o structura foarte risipita cu relieful accidentat.Resedinta de comuna se
compune din 26 (douazeci-si sase) de gospodarii cu o populatie de 70 (saptezeci) locuitori.
Resedinta de comuna dispune de o retea de dotari dupa cum urmeaza :
-

sediul Consiliului local

-

biblioteca comunala

-

postul de politie

-

scoala generala clasele I-VIII,cladire compiusa din 8 Sali
de clasa si interenat pentru elevi.

-

Dispensar medical

-

Magazin mixt

Are ca functiune economica principala agricultura cu profil predominant zootehnic.
SATUL VLADESTI

- se afla la o distanta de 5 km de centrul de comuna, cuprinzand

21(douazecisiuna) de gospodari cu o populatie de 59(cincizeci si noua) de locuitori, este un sat
raspandit, electrificat,legatura de acces find drumul comunal Ramet- Vladesti,un drum din
pamant circulabil pentru autoturisme de teren, carute.
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SATUL COTORASTI – se afla in partea estica a comunei pe drumul judetean 107 I la 4
kilometri de centru de resedinta.Este o localitate de categoria a IV-a, cu o structura risipita,
electrificat, avind un numar de 50(cincizeci) de gospodari cu un numar de 126 locuitori.
Ca si dotoari putem aminti un releu de televiziune si doi piloni de telefonie mobila.
SATUL OLTENI – situau la o distanta de 5(cinci0 kilometri fata de centrul de
resedinta,avind un numar de 12 gospodari,cu o populatie de 35 locuitori,find un sat electrificat,
avnd calea de acces drumul comunal Ramet-Valea Fagetului- Olteni deschis circulatiei auto pe
timp de vara, timp uscat.
SATUL VALEA FAGETULUI – situat la o distanta de 4 kilometri fata de centrul de
comuna,avind un numar de 159cincisprazece) gospodari cu o populatie de 66 de locuitori, find
electrificat, calea de acces find drumul comunal Ramet – Valea Fagetului – olteni, find un drum
de pamant,intretinut, deschis circulatiei auto pe timp de vara,pe timp uscat
SATUL VALEA INZELULUI – situat in partea centrala a comunei la o distanta de 5
kilometri de centrul de comuna, avind un numar de 38 de gospodari cu un numar de 120
locuitori.avind in dotare o scoala primar de patru clase care momentan nu mai functioneaza din
lipsa de elevi dar intretinuta, o biserica deasemeni intretinuta ce cetateni satului si preotul care o
pastoreste.satul este electrificat, acind cale de aces drumul comunal Ramet Valea Inzelului cu
aces din drumul judetean 107 I, fiind un drum petruit pe unele portiuni, deschis circulatiei auto
pe timp de vara.Totodata fiind o zona cu perspective turistice, pana in momentul de fata avind un
numar de 15 case de vacanta.
SATUL VALEA UZEI – este strabatut de drumul judetean 107 I, la o distanta de 2
kilometri fata de centru de comuna pana la prima casa din sat, are o structura risipita,cu terenuri
accidentale cu aces din drumul judetean 107 I prin drumul comunal Valea Uzei fiind un drum
nepracticabil numai carutelor iar din satul valea Manastiri fiind deschis cu buldozerul un drum de
acces pana in centrul satului.Satul dispune de o biserica veche dar intretinuta si bine conservata
de locuitori acestui sat.Satul are un numar de 40 gospodari cu o populatie de 60 de locuitori.
SATUL VALEA MANASTIRII - cu acces din Orasul Teius pe traseul Teius - Geoagiu de
Sus - Cabana Ramet (19 km). Oraselul Teius cu 10.000 de locuitori este un nod de circulatie
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atat rutier, cat si feroviar. Numele lui in limba germana (Dreikircher = trei biserici) indica ca are
trei biserici ca monumente istorice. Cea mai veche (din sec.13) este cea reformata, construita in
stil roman, apoi cronologic urmeaza cea romano-catolica, construita de Ioan Corvin in sec.14 in
stil gotic, si biserica ortodoxa, construita in sec. 16. Traseul porneste din centrul localitatii, unde
o tabla indicatoare arata spre vest, spre manastirea Ramet. Drumul asfaltat trece prin localitatea
Stremt, si dupa 8 km, ajunge in satul Geoagiu de Sus, unde se afla o biserica ortodoxa din sec.
16, intemeiata de Radu de la Afumati, care a infiintat tot acolo si un episcopat. Dupa iesirea din
sat incepe peisajul montan. Parcurgand inca 10 km, ajungem la renumita Manastire Ramet, ce se
afla intr-o zona atat de pitoreasca, incat nici nu se poate imagina una mai frumoasa (bineinteles
numai cui ii place un peisaj montan stancos). In primul rind se poate descrie primul obiectiv din
acest sat care este Manastirea, unde traiesc si
lucreaza peste o suta de calugarite, are o biserica
veche, construita inca din sec.15. In ultimele decenii,
manastirea este in continua dezvoltare, construind
mai multe cladiri, in care au amenajat ateliere de
tesut manual covoare, de broderie si alte anexe
gospodaresti si camine. Merita neaparat sa fie
vizitata atat curtea manastirii, bisericile, cat si
atelierul de covoare, unde eventual se pot si cumpara unele produse mai mici, dar foarte
frumoase. Din pacate drumul este asfaltat numai pana aici.
Continuam pe drum pietruit, si dupa 1,5 km, ajungem la Cabana Ramet, unde putem fi
cazati, atat in camerele cabanei, cat si in casutele din lemn de pe langa cabana. Pana aici se
poate veni si cu autobuse, iar in continuare pe vale in sus, inca 2,5 km, numai cu autoturisme sau
pe jos, pana la cea mai salbatica cheie din M-tii Trascaului (Cheile Rametului). De langa
manastire, mai nou se poate urca cu autoturisme pana la comuna Ramet, aflata pe drumul
comunal Aiud-Mogos, deasupra manastirii.
Tot in incinta manastirii Ramet functioneaza un atelier de covoare, si alte activitati
mestesugaresti unde lucreaza maicile.La aproximativ 800 m de Manastire se afla o Casa de
oaspeti deservita de manastirea Ramet. In acest sat un numar de 27 de gospodari fiind localnici
cu o populatie de 186 de locuitori. Pe linga cestia mai avem un numar de 130 case de vacanta
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care de care mai frumoase. Acest sat este amplasat de o parte si de alta a paraului Valea
Manastirii
Punctul de atractie il constituie frumusetea deosebita a Cheilor Rametului cu pitorescul
lor amplasament.
SATUL FLORESTI – se afla la o distanta de 8 kilometri fata de resedinta de comuna,
avind un numar de 16 gospodari cu o populatie de 51 de locuitori.Terenurile sunt acceidentate,
spre acest sat accesul de face din drumul judetean 107 I prin drumul comunal Bradesti Floresti,
fiind un drum deschis accesului auto pe timp de vara,satul este electrificat.Ocupatia principala a
oamenilor este cresterea animalelor.
SATUL VALEA POIENI – este situat in partea de nord vestul comunei dea lungul
drumului comunal Bradesti – Valea Poieni ce face legatura cu Comuna Salciua pe o distanta de
4 kilometri, iar fata de centrul de comuna este situat la 11 kilometri, are un numar de 37
gospodari cu o populatie de

100 locuitori.Este electrificat, are o scoala de patru clase

nefunctionala din lipsa de elevi dar intretinuta.Acest sat prin grupul de initiativa a cetatenilor
din sat a fost implememtat un proiect de infrastructura prin FRDS pe drumul comunal in anul
2000 care a fost finanizat.Acest sat este foarte circulat de catre turisti datorita traseului deosebit
si a legaturi intre cheile Rametului si Huda lui Papara _ Salciua.
SATUL BRADESTI – este situat pe partea de vest a comunei pe drumul judetean 107 I
Aiud – Mogos, distanta pana la resedinta de comuna este de 7 kilometri, are un numar de 20
gospodari cu o populatie de 60 de locuitori. In acest sat exista o biserica foarte frumos pictata
prin griza preotilor care au pastorito,o scoala de patru clase care nu functioneaza din lipsa de
elevi dar este intretinuta. Tot in ceasta cladire s-a format Muzeul ednografic in care se regasesc
numeroase obiecte vechi care prin griza primariei au fost colectate de la localnici.
Acest sat se poate sune ca este un important centru deoarece de aici pleaca traseile
turistice, drumurile care duc la aceste obiective turistice spre Huda lui Papara, spre Cheile
Rametului.
SATUL CHEIA – se afla in partea de sud –vest a comunei la o distanta de 15 km, avind
un numar de 6 gospodari cu un numar de 6 locuitori,satul are o structura rasfirata,relieful fiind
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foate fragmentat. In acest sat exista o biserica si scoala primara de patru clase care nu mai
functioneaza din lipsa de copii.
SATUL BOTANI – se afla in partea de sud a comunei foarte apropape de comuna
Intregalde este un sat mai restrans cu un numar de trei gospodari cu o populatie de 7 persoane,
accesul find numai prin satul Cheia sau prin comuna Intregalde.
Din punct de vedere geologic teritoriul comunei Ramet se inscrie in marea unitate
geotehnica a Muntilor Apuseni find situat pe rama estica a muntilor Trascaului.
Din punct de vedere a stratigrafie – pietrografie se poate arata ca fundamental zonei
Ramet, ca de altfel a intregii unitati a Apusenilor este constituit din sisturile cristaline formate
inaintea fazei de cutari hercinice, probabil in faza caledoniana.
Cristalinul din fundamentul zonei si in apa numita zona centrala.In cadrul cristalinului se
intilnesc atit serii cristaline mezozonale cat si epizonale.In cadrul zonei mezozonale apar filite cu
granatii micasisturi, euartite, amfibolite si calcare , marmoreane.
Sisturile crtistaline din seria epizonala formeaza rama de est a Masivului Trascaului ele
fiind alcatuite din sisturi verzi (filite euatitice- elorietoase) atribuite Paleozoicului superior slab
metamorfozat,
In Apusenii de sud sau munti Muresului sunt
reprezentate numai jurascicul si cretacicul in intregime.
JURASCICUL SUPERIOR – este reprezentat
printr-un

facios calcaros masiv recifal depus in

continuare de sedimentare in bancuri masive din
Callovian, pana la partea superioara a Portlandianului.
Callovian – Oxfordianul alcatuit din calcare cu silex, conglomerate calcaroase,calcare
organogene si brecii vulcanice se depun direct peste fundamentul cristalin.
Kimerdgianul este depus in continuitate de sedimentare peste ellevian – oxfordian fiind
alcatuit din calcare rosii.
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Portlandianul este orizontul cel mai bine dezvoltat (200 – 300)m fiind reprezentant de
calcare in ‘ facies de Stramberg : zoogene.
In acest masiv se dezvolta spelendide fenomene carstice.
CRETACICUL – In sectorul estic al Muntiilor Muresului(Muntii Trascaului si
Metaliferi) cretacicul este reprezentat prin :
Valanginian – Hauterivian
Reprezentat prin marne calcare cenusii verzui sau rosii violete cu intercalati de sisturi
marmoase si strate suptiri de gresii verzui cenusii,cunoscute sub denumirea de strate cu
PPTYCHUS.
APTIANUL – dezvoltat intr-un facios fis in care se intalnesc conglomerate,gresii si argile
precum si intercalati de calcare.
TURENIAN

- SENOMIANUL – In masivul Trascaului este reprezentat prin

conglomerate,gresii, marne nisipase si marne cenusi sau rosii violete.
Prezenta numeroaselor forme de ACTEONELLA tradeaza prezenta unui facios litoral de
apa calda – FACIES DE GOSAU.
Asa dupa cum am aratat fundamentul cristalin al zonei, s-a format probabil in faza
caledoniana.
In Muntii Muresului orogeneze mezocretacica (austrica) a dus la cretarea depozitelor
jurasico si a flisului cretacic inferior.
Se pare ca a avut influenta si miscarile din faza laramica si cele din orogeneza neozoica
care au dus la determinarea arhitecturii actuale a structurilor din Apuseni.
In cuaternalul recent se depune formatiunile detritice aluviale,proluviale si deluviale
produse de eroziunea apelor de suprafata si transportate si depuse de acestea in zonele in care
energia lor de transport scade prin largirea pantelor topografice si hidraulice a vailor.
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Aceste depozite apar in slabele zone de lunci formate de-a lungul vailor sau a bazelor
pantelor sub forma de conuri de dejecti ale torentilor sau ca depozite deluviale datorate
transportului fractiunilor fin din roci de catre ape si siroaie.
Principalul curs de apa din zona comunei Ramet este Valea Geuagiului, vale care
dreneaza intreaga retea hidrografica a zonei (afluent de pe partea dreapta a vaii Muresului).
Profilul vailor este foarte accentuat ceace tradeaza capacitatile de eroziune si transport a
aluviunilor indicate a acestor vai.
Apele sbterane apar sub forma de panze freatice cu nivel liber cantonate in depozitele
gresiere ce alcatuiesc zonele de lunci sau ca ape de infiltratie in formatiunile calcaroase din
zona si patura subtire de sol.
In general aceste ape au o scurgere rapida mai ales cele cantonate in masivele calcaroase
cu goluri carstice si fisuratie permanenta.
Izvoarele care apar in zona si care in parte au fost propuse ca surse de alimentare cu apa,
apar in general la limita dintre calcare si formatiunile sedimentare cu un grad mai ridicat de
impermeabilitate.
Aceste izvoare sunt alimentate de apele meteorice infiltrate rapid in masivele calcaroase
care acumuleaza la baza lor importante cantitati de apa, lucru care permite in timp existenta unor
debite relativ constante pentru izvoarele mai importante cum ar fi :
- Izvorul Hopagi
- Izvorul Valea Tarcaului
- Izvorul Bradesti
- Izvorul Toplita
- Izvorul Secu (Izvoarele,Paraul Ursului)
- Izvorul Ramet (la valau)
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Toate aceste izvoare conduc la formarea unor vai care traverseaza comuna Ramet cum
ar fi : Valea Poieni ; Valea Inzelului ; Valea Fagetului ; Valea Cotorastilor ; Valea Uzei ; Valea
Bradestilor.
Tertoriul comunei Ramet este incadrat intr-o zona muntoasa pentru care se dau o
temperatura anuala de 4 – 6 grade si o medie a precipitatiilor anuale de 800 – 1000 si 1000 –
1200 mm.
Dupa clasificarea lui W.Kopen zona se incadreaza in provincia Df-clima borala(Dfbk).
Pentru acesta provincie Dfbk este caracteristica temperatura celei mai calde luni de 18 – 22
grade C ; indici de ariditate cu valor de regula de 30 – 38. In aceasta subprovincie se ralizeaza
cele mai favorabile conditii bioclimatice pentru formarea solurilor silvestre brune si a solurilor
podzolice argilo-diluviale.
In general aceste conditi de clima conduc la formarea unor tipuri caracteristice de soluri
cum ar fi : solurile silvestre brune si a celor podzolice argilo-diluviale si la dezvoltarea unor
procese de eroziune a acestora, din acest punct de vedere zona comunei Ramet incadrindu-se in
regiunea montana a solurilor cu eroziune neapreciabila sub paduri si pajisti montane dar in
pericol de eroziune puternica in regiunile de dealuri si munte.
Totalitatea particularitatilor climatice si de
natura a solurilor conduc la dezvoltarea unei vegetatii
care se poate incadra in asa zisele paduri de tip
subatlantic din domeniul fagului(amestec de fag si
rasinoase : fagete de munte,fagete de dealuri) si a
padurilor de stejar si chiste de tip european central (
fagete – goronate, goronate – stejarete).
Dintre specile cele mai frecvente enumeram : Fagus silvatica, Abies alba, Ulmus
montana, Acer pseudoplafanus, Betuls verrueoza, Sarbus aucuparis,Qereus robur, Q. ceris.
Se cunoaste in acesta ordine de idei si dezvoltarea unei vegetatii ierboase foarte variate si
arbustilor specifici zonei montane.
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Trebuie amintite dezvoltarea mare a zonelor de pasune si a fanatelor care favorizeaza
dezvoltarea activitatilor economice legate de cresterea animalelor.
II.3 Infrastructura locala

ECHIPAREA TEHNICA A COMUNEI
- canalizare – este in derulare in satul Valea Manastirii
- electrificare – numai satul Cheia nu este electrificat
- telefonie – prin romtelecom,cosmote,vodafone,oringi
- televiziune – prin antenele Digi,Dolce
- cai de transport – cu microbuzul trei zile pe saptamana

II.4 Invatamantul
In domeniul invatamantului mai functioneaza Scoala
Generala clasele I – VIII Ramet prevazuta cu internat in stare de
functionare, iar un numar de 5 scoli primare de pe satele Bradesti,
valea Poieni,Valea Inzelului,Cotorasti si Cheia

nu mai

functioneaza din lipsa de elevi.
INVATAMANT – conform statistici an de referinta 2009
- Unitati de invatamant total

- 1

- Scoli de invatamant primar si gimnazial

-

1

- Elevi inscrisi total

- 31

- Elevi inscrisi in invatamant primar si
Gimnazial

- 31

- Elevi inscrisi in invatamant primar

- 12

- Elevi inscrisi in invatamant gimnazial

- 19

- Personal didactic total

-

- personal didactic in invatamant primar si
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Gimnazial

-

6

- personal didactic in invatamant primar

-

1

- personal didactic in invatamant gimnazial

-

5

- biblioteci

-

1

- muzeu ednografic

-

1

II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii

CULTURA SI ARTA

SANATATE
- Medic sector public

-1

Din care medic de familie

-1

- personal mediu sanitar

-1

- Cabinet medical individual
( de familie)

-1
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II.6 Situatia socio-demografica

Populatia comunei ca

si an de referinta 2009 conform

statistici se prezinta dupa cum urmeaza :
- populatia totala stabila

- 610

- din care femei

- 323

- populatie cu domiciliul in localitate

- 601

- nascuti vii

-

1

- decedati

-

12

- decedati sub un an

-

1

- casatorii

-

1

- divorturi

-

1

- stabiliri de domiciliu in localitate

-

2

- plecari cu domiciliul din localitate

-

16

- stabiliri de resedinta in localitate

-

11

- plecari cu resedinta din localitate

-

10

FORTA DE MUNCA – an de referinta 2009 se prezinta dupa cum urmeaza :
- Salariati total

- 56

- numar mediu de salariati in agricultura,
Sivicultura si pescuit

-

2

- Numar mediu salariati in comert cu ridicata
Si cu amanuntul
- Numar mediu de salariati in transport

-

6

-

4

-

4

- Numar mediu de salariati in hoteluri,
Restaurante
- Numar mediu de salariati in activitati
Profesionale si tehnice

- 1
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- Numar mediu de salariati in administratia
Publica locala si asigurari sociale

- 13

- Numar mediu de salariati in invatamant

- 12

- Numar mediu de salariati in sanatate,
Asistenta asistenta sociala

- 13

- Numar mediu de salariati in activitati
De spectacole culturale si recreative

-

1

II.7 Economia
a) Suprafata totala de teren a comunei Ramet se prezinta dupa cum urmeaza :
- teren arabil

- 379 ha

- pasuni

- 2707

- finete

- 1211

- paduri

- 2707

- constructi

36

- alte suprafete

- 1200

b) suprafata totala cultivata precum este urmatoarea :
- grau

- 5 ha

- orzoaica

- 3 ha

- ovaz

- 5 ha

- porumb

- 5 ha

- fasole

- 3 ha

- cartofi

- 30 ha

- legume

- 10 ha

- lucerna

- 60 ha

- plante de nutret

- 258 ha
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c) efectivele de animale din comuna Ramet sunt :
- bovine

- 737 capete

- porcine

- 281 capete

- ovine

- 220 capete

- caprine

- 50 capete

- cabaline

- 25 capete

- pasari

- 2050 capete

- familii de albine

- 120

d) gospodariile care detin terenur agricole sunt in numar de 307.
e)

dotari cu utilaje in gospodariile cetatenilor nu sunt, singurele unelte cu care se

munceste in localitate este plugul, grapa, secera,coasa,furca si grebla manuala.
f) tranzactii (vinzari / cumparari produse)
Pe masura ce in ultima perioada sau mai facut investiti in infrastructura prin
modernizarea drumurilor comunale si terenurile au inceput sa se cumpere de anumite persoane
care doresc sa isi construiasca case de vacanta, fiind atrasi de frumusetea locurilor.
g) ca potential industrial (firme, asociati,piete,somaj, populatie activa si mestesugurile
specifice zonei)
Pe teritoriul comunei Ramet singura indeletnicire a cetatenilor comunei este cresterea
animalelor in urma careia din vinzarea de vitei reusesc sa supravetuiasca.
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II.8 Turismul

In cadrul acestei localitati pot fi identificate urmatoarele
obiective turistice :
-

Mănăstirea de maici Rîmeţ - monument istoric şi
cultural

din

sec.

XIV;

Acces la DJ 750 din oraşul Teiuş 18 km.
Mănăstirea Rîmet este înconjurată de o zonă
pitorească de o rară frumuseţe.
-

Cheile Mănăstirii aflate la 600 m în amonte de Mănăstirea Rîmet pe Valea Geuagiului aici se practică în tot cursul anului alpinismul;

-

Cheile Rîmetului aflate la 4 km în amonte de Mănăstirea Rîmet pe Valea Geuagiului, pe
o lungime de 850 m, recunoscute pentru sălbăticia şi frumuseţea lor unică;

-

Muzeul satului din Brădeşti - acces pe DJ 170i din municipiul Aiud la 30 km (aici se află
toată zestrea comunei Rîmet);

-

Platoul Tarcăului loc de referinţă pentru comunitatea Râmeţ, se organizează şi se
desfăşoară anual "Zilele Râmeţului" - denumirea la Forţele tradiţiei;

-

Se află situat aici Monumentul Eroilor, locul de desfăşurare a unor evenimente culturale
importante.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica

Administratia publica locala a localitatii Ramet a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Ramet, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Ramet, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Ramet, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Ramet;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Ramet;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Ramet si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Man Arghil; Boc Marinela; Barbu
Cristina; Dan Aurel; Raica Vasile; Dana Glogor; Boc Maria; Tecsa Sidonia; Bradea Tiberiu.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Ramet.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

67 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

3,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 85,15%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 9 % - interes foarte mare;
b) 51 % - interes mare;
c) 38,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 83,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 11,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 2,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 2,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

93,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

12,8% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

53% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

76,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

23,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

85 % dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.

Principalele necesitati identificate ar fi :

Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre

- drumuri de acces

localitatile componente ale comunei;
- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;
- Reabilitarea podurilor existente si construirea unora noi.

2.Infrastructura utilitatilor - Retea comunala de apa potabila;
publice

- Retea comunala de canalizare menajera.

3. Dotari edilitare

- - Constructie camin de varstnici;
- Reabiliare si dotare caminelor cultural;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenada.

4.Economic

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Reactivarea centrului de colectare si prelucrare a laptelui;
- Infiintare punct de sacrificare animale;
- Dezvoltarea pensiunilor agroturisice;

5. Domeniul Social

- Construirea unui azil pentru batrani;
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
- Amenajarea de terenuri de sport ;
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT
Primaria comunei Ramet, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Ramet, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Ramet, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Ramet,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Ocupatia de baza reprezentata de cresterea animalelor (
- Promovarea scazuta a valorilor cultural;
vaci de lapte si bovine de ingrasat);
- Inchiderea centrului de colectare si prcesare a laptelui
- Existenta drumurilor rehabilitate in Valea Manastirii si
datorita lipsei fondurilor necesare dezvoltarii acestuia;
Valea Izelului;
- Existenta a 2 magazine (Bradesti si Ramet);
- Existenta initiativelor pentru stuparit;
- Existenta caselor traditionale;
- Pastrarea traditiei colindatului;
- Existenta unui centru de colectare si procesare a
laptelului;
- Geografie si pozitionare benefica dezvoltarii turismului;
- Face legatura catre Salciua – prin Bradesti si catre Cheile
Rametului;
- Existenta reliefului necesar pentru motociclism (acum 4
ani a fost realizat un concurs de motociclism in Ramet);
- Potential geografic de dezvoltare activitati de alpinism;
- Potential de a realiza o brutarie ( painea vina o data pe
luna)
OPORTUNITATI
RISCURI
- înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile
- Cresterea numarului de someri;
europene
- Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
- posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi,
potenţialul turistic existent;
studenţi, străini într-un mediu plăcut şi nepoluat
- Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
- prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea
necorespunzătoare administraţiei publice locale pentru
permanentă a acesteia;
investiţii de acest gen
- încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta padurilor ;

-

Izvoarele nu sunt intretinute;

-

Terenul este utilizat pentru pasunat si fanete;

-

Nu exista un sistem de colectare a deseurilor din cauza

-

Aerul este curat;

-

Existenta izvoarelor Pleasa, la Bradesti si Cheia;

-

Existenta unui bazin de apa sub munti;

-

Existenta acvilelor;

starii precare a drumurilor;
-

a gradului de imbatranire a populatiei;
-

OPORTUNITATI
-

-

Lipsa unei structure asociative pentru pasunat si fanete;

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

-

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

Existenta terenurilor nelucrate datorita veniturilor mici si

-

produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta unui proiect pe masura 322 – reabilitare

-

Acoperis degradat la postul de politie;

legatura drum cu Stremt, Canalizare si alimentare cu apa

-

Stare degradata a drumurilor de legatura cu Aiud si a

in Valea Manastirii;

drumuri de legatura cu Valea Manastirii; a drumului de

-

Existenta unei cladiri de scoala renovate acum 3 ani;

legatura cu Salciua (prin Valea Poienii) si cu Livezile;

-

Existenta unui post de politie;

-

Existenta unui dispensar in conditii optime;

-

Alimentarea cu apa se realizeaza in prezent din izvoare;

-

Existenta unei retele de energie electrica;

-

Exista retea de iluminat public;

-

Exista microbuz de transport;

-

Exista un camin cultural Ramet in constructive prin

-

Iluminatul public a fost interrupt datorita lipsei de
fonduri;

-

Microbuzul nu este folosit datorita lipsei de sifer;

fonduri guvernamentale;
OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilităţi
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Personal calificat in serviciul administratiei publice si

-

Populatie imbatranita;

educatie;

-

Depopularea satelor;

-

Ocupatia de baza este agricultura si cresterea animalelor;

-

Migratia tinerilor catre centre urbane;

-

Se pastreaza datinile in randul batranilor;

-

Oameni harnici, simplii, credinciosi si caracterizati de

-

bunatatea sufleteasca;

-

OPORTUNITATI

RISCURI

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe

-

regionale, naţionale şi internaţionale;
-

- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul

muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
-

programelor

de

calificare/recalificare

profesională destinate persoanelor din comună;

unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de

-

ineficienţa/lipsa

- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta unui dispensar medical – serviciu accesibil o

-

Beneficiarii de ajutor social nu aduc beneficii comunitatii;

data pe saptamana;
-

Existenta serviciului de asistenta sociala la nivel de
primarie;

-

Existenta unui proiect PNDR 322 pentru infiintarea unui
centru de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice;

-

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor in central localitatii;

-

Izolare termina precara a primariei;

-

Personal Calificat;

-

Cladirea primariei necesita renovare;

-

Cladire proprie;

-

Nu exista acces la internet in toate departamentele

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondurilor;

-

Tehnologie depasita;

-

Personal unit (a fost o perioada de 6 luni concomitent de

-

Lipsa WEBSITE;

neplata a salariilor datorita bugetului insufficient);

-

Dotarea precara a institutiei;

-

Personalul este depasit numeric;

-

Nu toti angajatii au formarea necesara;

OPORTUNITATI
-

primariei;

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Ramet.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Ramet si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

Trasee turistice
amenajate

Centru de
colectare si
procesare a
laptelului
functional

Drumurile AiudRamet, Valea
Manastirii-Aiud,
Ramet – Salciua,
Ramet – Livezile
reabilitate

Iluminat public
asigurat

Servicii de
ingrijire a
persoanelor
varstnice

Pensiuni
agroturistice

Intitiative in
stuparit

Inventarierea si
promovarea
specificului
local

Brutarie

Colectarea
deseurilor
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TRADITII
ACTIVITATI
PROMOVATE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
Inventarierea si Traseu de motociclism
promovarea
valorilor si
traditiilor
specifice
Camin cultural
Ramet
functional
Programe si
activitati de
transmitere a
traditiilor
specifice in
randul tinerilor
(seminarii,
tabere tematice
s.a.)

Alpinism

Tabere elevi
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ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

Structura
asociativa agricola
functionala
Parteneriate
publice private
dezvoltate
Microferme
dezvoltate
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UTILITATI
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

TRADITII
ACTIVITATI
PROMOVATE RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
Amenajarea
unui muzeu
etnografic
specific
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V.2 Seminarul contradicțiilor

RESURSE INSUFICIENTE
PENTRU REALIZAREA
PROIECTELOR

OPORTUNITATI
LIMITATE DE
DEZVOLTARE A
MEDIULUI DE AFACERI
SI OCUPAREA FORTEI
DE MUNCA

MENTALUL
COLECTIV
DEFICITAR

SITUATIA
NEFAVORABILA A
MEDIULUI NATURAL

MIGRATIA
POPULATIEI SI
SPOR
DEMOGRAFIC IN
SCADERE

MEDIATIZAREA SI
PROMOVAREA
INSUFICIENTA

Resurse financiare
insuficiente pentru
realizare obiectivelor
Surse neidentificate de
finantare pentru
intocmirea studiilor de
fezabilitate

Spirit antreprenorial
insuficient sustinut

Neimplicarea
populatiei

Fertilitatea scazuta a
solului

Migrarea
populatiei tinere

Surse neidentificate
de informare

Infrastructura precara

Mentalitatea
oamenilor

Neamenajarea
cursurilor de apa

Depopularea

Mediatizare slaba a
oportunitatilor
comunei

Incapacitate de
cofinantare a proiectelor

Absenta masurilor de
reconversie profesionala

Neconservarea
valorilor locale

Poluarea apelor

Natalitate in
scadere

Fonduri insuficiente
pentru activitati de
promovare

Mentinerea unei
atractivitati scazute a
zonei
Necesar baza de date cu
programe de finantare

Absenta asociatiilor de
producatori si crescatori

Surse de finanatare
limitate
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Sector ONG
absent

Personal
necalificat pentru
scriere de proiecte
Populatie
imbatranita

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Ramet, Jud. Alba
RESURSE INSUFICIENTE
PENTRU REALIZAREA
PROIECTELOR

OPORTUNITATI
LIMITATE DE
DEZVOLTARE A
MEDIULUI DE AFACERI
SI OCUPAREA FORTEI
DE MUNCA

Lipsa potential
economic
Investitori neinteresati
de investitii in comuna
Subventionarea
insuficienta si
neadecvata a agriculturii
Resursa umana
necalificata conform
cerintelor pietei
Nevalorificarea
produselor locale
Putere economica
scazuta
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MENTALUL
COLECTIV
DEFICITAR

SITUATIA
NEFAVORABILA A
MEDIULUI NATURAL

MIGRATIA
POPULATIEI SI
SPOR
DEMOGRAFIC IN
SCADERE

MEDIATIZAREA SI
PROMOVAREA
INSUFICIENTA
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Ramet – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Dezvoltarea turismului
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Cresterea competitivitatii
economiei locale
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V.4 Seminarul implementarii

DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare

Costuri
(RON)

Studiu de
fezabilitate

Cerere de
finanţare

Proiect

Lucrări

tehnic
Reabilitare
infrastructură de
acces:

Din
surse
locale

Din
surse

Total

atrase

Modernizare

DC 104
Valea Poienii
4.5 km

2011

2011

2012

2013

drum.comunale
prin asfaltare

DC 103
Valea
Inzelului 10
km
DC 103
Valea Uzei 2
km

2011

2011

2012

2013

2011

2011

2012

2013

DC 232 Sat
Cotorasti 3.8
km
DC 229 Sat
Cheia 10 km

2011

2012

2013

2014

23500

109500

235000

2011

2012

2013

2014

21432

109500

130932

DC 230 sat
Olteni 8 km

2011

2011

2012

2014

5000

400000

405000

DC 233
Valea Uzei Olteni

2011

2012

2013

2014

10000

500000

510000

Pitruirea drum
comunal
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500000

500000

2000000 2000000
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DC 228 sat
Floresti - Secu

2011

2012

2013

2014

35000

3500000 3535000

Drum vicinal
Valea Poieni

2012

2012

2013

2015

3500

350000

353500

Drum vicinal
Valea
Fagetului
Drum vicinal
Olteni Cotorasti

2012

2012

2013

2015

4900

490000

494900

2012

2012

2013

2015

1400

140000

141400

Drum vicinal
Vladesti Cotorasti
Valea Poieni Secu - Dragoi

2012

2012

2013

2015

9100

910000

919100

2012

2012

2014

2016

2800

280000

282800

Valea
Manastirii -6
km
Botani - 4 km
Reabilitare pod Valea Manastirii

2012

2012

2014

2016

7700

770000

777700

2012
2008

2012
2009

2014
2010

2016
2012

11200

1120000 1131200

Reabilitare podete pe DC 104 Valea
Poieni
Reabilitare podete pe DC 103 Valea
Inzelului

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Reabilitare podete pe DC 128 Valea
Uzei
Reabilitare podete pe DC 232
Cotorasti
Reabilitare podete pe DC 229 Cheia

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Pitruirea dum
vicinal

Reabilitarea
drumuri forestiere,
vicinale şi de
acces spre zonele
cu potenţial
turistic.
Reabilitare
poduri si podete
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Extindere reţea apă –
canal

Colectare deşeuri

Amenajati ecologice

Realizare canalizare şi staţii de
epurare Satul Valea Manastirii

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Poieni 1300 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Bradesti 2100 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Floresti 600 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Rimet sat 500

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Vladesti 1600 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Fagetului 400 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Uzei 300 ml

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Valea Manastirii
Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Valea Inzelului

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colectare a
deşeurilor in satul Bradesti

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Rimet sat centrul de comuna
Amenajarea Valea Manastirii
albiilor
Valea Inzelului
văilor
Valea Poieni

2011

2011

2011

2012

2009

2009

2010

2012

2009

2009

2010

2012

2010

2010

2011

2013
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40420

4042000 4082420

55000

5500000 5555000
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Valea Fagetului

2009

2009

2010

2013

Curatirea şi
intretinerea pajistilor
Curatirea şi
intretinerea padurilor
Inpaduriri

2008

2009

2011

2013

2008

2009

2011

2013

2008

2009

2011

2013

Macare ari protejate
şi Natura 2000
Amenajare Partie de
schi in Virful Plesi

2011

2011

2012

2013

2008

2008

2009

2014

2008

2008

2009

2012

2011

2011

2012

2013

2008

2008

2009

2012

2008

2008

2009

2013

Reabilitare reţea
electrică

Intretinere Cheile
Manastirii si Cheile
Rimetului
Înreţinere
Intretinere traseie si
trasee
marcaje turistice
turistice
Tarcau,Bradesti,Secu
Intretinere poteci
tematice
Deschidere noi trasee
tematice
Reabilitarea reţelei de alimentarea
cu energie electrică

2009

2009

2010

2013

20011

20012

2012

2014

Amenajarea centrului
civic

Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, pieţe, staţii de autobuz

2009

2009

2012

2013

Organizarea de spaţii de joacă
pentru copii
Dispensare Reparat dispensar
uman
Reparat dispensar
veterinar

2009

2009

2012

2013

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Protejarea
pajiştilor şi
pădurilor

Amenajări turistice

Amenajare
zone
turistice
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55000

4000

55000

400000

404000
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Cămine
culturale

Renovarea camin
cultural
Achiziţionarea de
costume populare
Intretinere şi dotare
biblioteca
Intretinerea muzeului
ednografic

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2012

2013

2011

2012

2012

2013

2011

2012

2012

2013

Realizare sala de
sport
Realizare teren de
fotbal
Studii privind patrimoniul cultural
material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea
bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea picturilor
interioare
Investiţii pentru interventii în situatii
de urgentă

2011

2012

2012

2013

2011

2012

2012

2013

2011

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2015

2011

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2014

Investiţii pentru întreţinere spaţii
verzi
Investiţii pentru energie din surse
regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru copii

2011

2012

2012

2013

2012

2012

2012

2014

2011

2012

2012

2013

Investiţii noi şi dotări persoane cu
nevoi prin constrtuirea unui camin
de batrini cu ingrijire la domiciliu in
centru de comuna speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni

2012

2012

2013

2014

2010

2010

2011

2012

Muzee
Dotări pt.
sport

Restaurare, şi
conservare obiective
de patrimoniu:

Investiţii pt. servicii
de administrare

Investiţii pt. economia
socială:
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730000

10000

333120

40000

50000

100000

100000

331200

664320
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DS. 2 Dezvoltarea turismului
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2

2.

Din
surse
atrase

Total

Realizare pagina web a comunei Ramet

2012

1000

1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
Ramet

2012 – 2013

1000/ an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 / an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 / an

6000 / an

Mediatizarea
potentialului
turistic

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Ramet

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Capacitarea unui post TV pentru
realizarea de reportaje locale

2012 - 2013

10000

10000

Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
moderne
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DS 3 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice

Page
61

Termene

2011 2013
2011 2013
2011 2013
2012
2012
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015

Costuri (RON)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

Total
PNDR
PNDR

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS.1 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare

Costuri
(RON)

Studiu de
fezabilitate

Cerere de
finanţare

Proiect
tehnic

Reabilitare
infrastructură de
acces:

Lucrări

Din
surse
locale

Din
surse

Total

atrase

Modernizare

DC 104
Valea Poienii
4.5 km

2011

2011

2012

drum.comunale
prin asfaltare

DC 103
Valea
Inzelului 10
km
DC 103
Valea Uzei 2
km

2011

2011

2012

2011

2011

2012

DC 232 Sat
Cotorasti 3.8
km
DC 229 Sat
Cheia 10 km

2011

2012

23500

109500

235000

2011

2012

21432

109500

130932

DC 230 sat
Olteni 8 km

2011

2011

5000

400000

405000

DC 233
Valea Uzei Olteni
DC 228 sat
Floresti - Secu

2011

2012

10000

500000

510000

2011

2012

35000

3500000 3535000

Pitruirea drum
comunal
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2012

500000

500000

2000000 2000000

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Ramet, Jud. Alba
Pitruirea dum
vicinal

Reabilitarea
drumuri forestiere,
vicinale şi de
acces spre zonele
cu potenţial
turistic.

Drum vicinal
Valea Poieni

2012

2012

3500

350000

353500

Drum vicinal
Valea
Fagetului
Drum vicinal
Olteni Cotorasti

2012

2012

4900

490000

494900

2012

2012

1400

140000

141400

Drum vicinal
Vladesti Cotorasti
Valea Poieni Secu - Dragoi

2012

2012

9100

910000

919100

2012

2012

2800

280000

282800

Valea
Manastirii -6
km
Botani - 4 km

2012

2012

7700

770000

777700

2012

2012

11200

1120000 1131200

40420

4042000 4082420

Reabilitare

Reabilitare pod Valea Manastirii

poduri si podete

Reabilitare podete pe DC 104 Valea
Poieni
Reabilitare podete pe DC 103 Valea
Inzelului

2011

2012

2011

2012

Reabilitare podete pe DC 128 Valea
Uzei
Reabilitare podete pe DC 232
Cotorasti
Reabilitare podete pe DC 229 Cheia
Realizare canalizare şi staţii de
epurare Satul Valea Manastirii

2011

2012

2011

2012

2011
2011

2012
2011

Extindere reţea apă –
canal
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2011

2012
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Colectare deşeuri

Amenajati ecologice

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Poieni 1300 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Bradesti 2100 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Floresti 600 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Rimet sat 500

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Vladesti 1600 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Fagetului 400 ml

2011

2011

2011

2012

Extindere retea de apa potabila in
satul Valea Uzei 300 ml

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Valea Manastirii
Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Valea Inzelului

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colectare a
deşeurilor in satul Bradesti

2011

2011

2011

2012

Realizarea sitem de colevtare a
deşeurilor in satul Rimet sat centrul de comuna
Amenajarea Valea Manastirii
albiilor
Valea Inzelului
văilor
Valea Poieni

2011

2011

2011

2012

Protejarea
pajiştilor şi

Curatirea şi
intretinerea pajistilor
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2012
2012
2011
2011

55000

5500000 5555000
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pădurilor

Curatirea şi
intretinerea padurilor
Inpaduriri
Macare ari protejate
şi Natura 2000

Amenajări turistice

Amenajare
zone
turistice
Înreţinere
trasee
turistice

Reabilitare reţea
electrică
Amenajarea centrului
civic

Intretinere Cheile
Manastirii si Cheile
Rimetului
Intretinere traseie si
marcaje turistice
Tarcau,Bradesti,Secu
Intretinere poteci
tematice

Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, pieţe, staţii de autobuz
Organizarea de spaţii de joacă
pentru copii
Dispensare Reparat dispensar
uman
Reparat dispensar
veterinar
Cămine
Renovarea camin
culturale
cultural
Achiziţionarea de
costume populare
Intretinere şi dotare
biblioteca
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2011
2011
2011

2011

2012

2012

2011

2011

2012

2012

20011

20012

2012
2012

55000

55000

2

2012
2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

4000

400000

730000

404000
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Muzee

Intretinerea muzeului
ednografic

2011

2012

2012

Realizare sala de
sport
Realizare teren de
fotbal
Studii privind patrimoniul cultural
material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea
bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea picturilor
interioare
Investiţii pentru interventii în situatii
de urgentă

2011

2012

2012

2011

2012

2012

2011

2012

2012

2011

2012

2012

2011

2012

2012

2011

2012

2012

2011

2012

2012

Investiţii pentru întreţinere spaţii
verzi
Investiţii pentru energie din surse
regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru copii

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2012

Investiţii noi şi dotări persoane cu
nevoi prin constrtuirea unui camin
de batrini cu ingrijire la domiciliu in
centru de comuna speciale
Investiţii noi şi dotări pentru bătrâni

2012

2012

2013

2010

2010

2011

Dotări pt.
sport

Restaurare, şi
conservare obiective
de patrimoniu:

Investiţii pt. servicii
de administrare

Investiţii pt. economia
socială:
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10000

333120

2012

40000

50000

100000

100000

331200

664320

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Ramet, Jud. Alba

DS. 2 Dezvoltarea turismului
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2

2.

Din
surse
atrase

Total

Realizare pagina web a comunei Ramet

2012

1000

1000

Realizare expozitie web cu mesteri
populari

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
Ramet

2012 – 2013

1000/ an

7000

Sustinerea
dezvoltarii
agroturismului

Seminarii de informare

2012 - 2014

6000 / an

12000 /
an

Consultanta in domeniu

2012 - 2014

6000 / an

6000 / an

Mediatizarea
potentialului
turistic

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Ramet

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Capacitarea unui post TV pentru
realizarea de reportaje locale

2012 - 2013

10000

10000

Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
moderne
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DS 3 Cresterea competitivitatii economice locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice
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Termene

2011 2013
2011 2013
2011 2013
2012
2012
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015

Costuri (RON)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

Total
PNDR
PNDR

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.

Page
69

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Ramet, Jud. Alba

PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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catre membrii comunitatii si alti parteneri in cadrul
proiectului „Administratii locale eficiente pentru
dezvoltarea durabila a judetului Alba” implementat de
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Salciua.
Strategia de dezvoltare a fost elaborata participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.

Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
DE JUDEŢELE
COMPONENTE
ALE
REGIUNII
Bacău, Botoşani, Iaşi,
1 - NORD EST
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa,
2 - SUD EST
Galaţi, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
3 – SUD MUNTENIA
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
4 - SUD VEST OLTENIA
Vâlcea
Arad, Caraş - Severin,
5 - VEST
Hunedoara, Timiş
Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj,
6 – NORD VEST
Maramureş, Sălaj, Satu Mare
Alba,
Braşov,
Covasna,
7 - CENTRU
Harghita, Sibiu, Mureş
Bucureşti, Ilfov
8 - BUCUREŞTI-ILFOV
REGIUNEA
DEZVOLTARE

%
DIN
POPULAŢIE

TOTAL

16,8
13,0
15,5

10,7
9,2
12,8
11,8
10,2

După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
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pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
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Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
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prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
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Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
“Oare cum ne-am simţi dacă nu ne-am cunoaşte

istoria (înaintaşii)?

Oare nu am fi ca nişte copii care nu-şi cunosc

parinţii? ”

Conţinutul în limba lat ină de pe
originalul aflat în arhivele din
Budapesta,

microfilm

de

la

Inst itutul de Istorie Cluj- Napoca
Prima

atestare

documentară

a

comunei“Sălciua” se regaseste in – 1365 aprilie, 2 -.

Hrisov de atestare pentru
Salciua de Sus 19 noiembrie 1379

Salciua a făcut parte din feuda Cetăţii Trascău care a fost lungi perioade propietate a familiei
Toroczkoi dar şi a altor propietari: Nico lae Csupor, Matea Pongracy şi Ioan Corvin.
Sălciuani şi-au adus aportul la lupta pentru ridicarea neamului cu reprezentanţi de seamă ca
Simio n Pantea conducător de cete sălciuăneşti în timpul confruntărilor de la 1784 şi pro motor de
cultură prin editarea pe cheltuială propie a primei carţi populare româneşt i, Alexandria, in 1976
la Sibiu.
Unul din căpitani lui Horea a fost sălciuanul Ioan Bercea.
La 1848 invaţătorul Ştefan Sălciuanul şi-a adus şi el aportul la lupta pentru ridicarea neamului,
fapt pentru care a a fost ars de viu impreună cu soţia şi copii.
In toamna anului 1944 localnici organizaţi în grupe şi plutoane de învaţători Enea-Ludovic
Todea din Sălciua de Sus si Vasile Tătar din Sălciua de Jos au oprit înaintarea trupelor hortiste s i
nemţeşti la Hurducate.
În anii co munis mului Sălciua a stagnat (mai mult chiar a dat inapo i) si numai dupa anul 2000 a
început sa se dezvo lte din nou.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Comuna Sălciua este situată în partea de nord a judeţului Alba din regiunea 7 Centru, în
Munţii

Apuseni, intre Munţii Trascău, Metaliferi şi Muntele Mare, pe cursul mijlociu al

Arieşului, în lungul DN75, la jumatate distanţă între oraşul Câmpeni şi municipiul Turda.
Limitele comunei circumscriu o unitate territorial-administrativă bine definită care
însemnează 75,3 km2. Sălciua se învecinează la N - NE cu comuna Poşaga, la E cu comuna
Livezile, la S-E cu comuna Râmeţ, la S cu comuna Ponor şi la V cu oraşul Baia de Arieş.
Accesul în comună se realizează pe DN 75, modernizat şi DJ 705C, parţial pietruit, iar
accesul în localităţile aparţinătoare făcându-se pe drumurile amintite, pe drumurile comunale DC
130 şi DC 104, parţial asfaltate printr-un program SAPARD şi pe drumuri vicinale, partial
pietruite.
Relieful comunei se prezintă în trepte, pornind de la îngusta luncă a Arieşului dintre
cheile Olterului (Berbiuţa) şi cheile Hurducatelor (Şipote), continuând cu regiunea colinară a
Dealurilor Muncelului,

Matrii, Metergului, Holdelor şi Cărpinişului, Culmea Măgurii şi

Dealurile Turceştilor, cu altitudine medie de 640 m şi terminând cu Muntele Mare, cu 1825 m în
vârful Muntele Mare, situat în nordul comunei şi cu Muntele Bedeleu, cu 1227 m în vârful
Bedeleu, situat în sud-estul comunei, acesta fiind zona central – nordică a Munţilor Trascăului.
Structura geologică complexă, rezultat al marilor procese de orogeneză, tectonice, cât şi
procese de eroziune şi de sedimentare a materialelor erodate. Urmare a acestor fenomene şi
procese geomorfologice, pe teritoriul comunei întâlnim o varietate de roci, începând cu calcarul
din culmea Bedeleu, continuând cu granitul şi şisturile cristaline din masivul Muntele Mare şi
terminând cu argilele din zona depresionară joasă din lungul Arieşului.
Eroziunea pluvială a dat naştere la numeroase fenomene carstice cum sunt: peşterile
(Huda lui Papară, Poarta zmeilor), poduri naturale (poartal de intrare în Poarta Zmeilor), doline
şi ponoare (Pomnoale şi Podirei), precum şi la numerose cascade, cum sunt cele de la Erupţiile
vulcanice au dat naştere la numeroase conuri vulcanice, mai ales în partea de nord a comunei,

Page 20

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

între care mai înalte fiind: „ţâcurile”(vârfurile): Tâcul Matrii, Citera Mare, Ţâcul lui Avram şi
Ţâcul Bendii.

Clima este influenţată de forma de bazinet depresionar, ferit de vânturile de altitudine şi
de variaţiile mari de temperatură, circulaţia maselor de aer reci făcându-se la înălţime, ceea ce
face ca în depresiune să fie un climat continental moderat, cu minime termice care rar coboară
sub -27oC şi ca maxime care rar depăşesc 30 oC, fenomene climatice deosebite fiind briza de
dimineaţă şi briza de seară.
Stratul de zăpadă permanentă se situează sub 20 cm, iar perioada cu zăpezi permanente
nu depăşeşte 45 de zile pe an.
Hidrografia aparţine cursului mijlociu al Arieşului, care străbate comuna pe o distanţă
de 7 km, între Cheile Olterului şi Cheile Hurducatelor şi colectează principalele cursuri de ape,
denumite local „văi”: Valea Matrii, Valea Cărbunărilor, Valea Largă, Valea Muşchiului şi Valea
Morilor, toate afluenţi de dreapta a Arieşului, precum şi Valea Podului, Valea Pănteştilor
(Târgului), Vâlceluţa şi Valea Sălciuţii, toate afluenţi de stânga ai Arieşului.
Vegetaţia este aranjată pe verticală, plecând de la „zăvoaiele” de arini, sălcii şi plopi de-a
lungul văilor, continuând cu pădurile mixte cu esenţe de stejar, carpen, mesteacăn, alun în zona
colinară şi „făgetele” (păduri de fag) la zona de contact dintre deal şi munte, terminând cu
vegetaţia de răşinoase şi conifere la peste 1400m şi cu puţine pajişti alpine.
Suprafaţa ocupată de fondul forestier şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră este de 2551
ha.

Fauna este specifică stratificării reliefului şi a zonelor de vegetaţie mai bine reprezentate
fiind păsările din zona fâneţelor şi arboretelor: vrabia, cioara, coţofana, mierla şi porumbelul
sălbatic, urmate de animale mici din zonele colinare: dihor, iepure, vulpe etc. Şi apoi de puţinele
ciute, mistreţi, lupi şi urşi.
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Solurile din bazinul Sălciua sunt de o mare varietate şi pot fi diferenţiate în:
- soluri zonale care ocupă suprafeţele cele mai mari,
- soluri nisipoase şi argiloase în zona pădurilor de foioase între 500 şi 900 m altitudine,
precum şi soluri brune de pădure şi solurile roşcate de pădure,
- soluri podzolice în diferite stadii de podzolire la peste 900 m altitudine.
Solurile fiind în general sărace în humus şi cu nivelul pânzei freatice aproape de
suprafaţă, sunt improprii culturilor agricole, cu excepţia zonei joase din vatra comunei, cultivată,
de regulă, cu porumb şi cartofi.
Fiind în bună parte situate pe straturi de argilă în pantă, solurile sunt puternic erodate de
apele de ploaie, zona colinară fiind brăzdată de numeroşi torenţi, ravene (râpe) şi alunecări de
teren, împiedicând folosirea terenului pentru culturi, îngreunând păşunatul şi dând o calitate
slabă a fâneţelor.
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II.3 Infrastructura locala
Sate aparţinătoare
-

Sălciua de Jos (atestată documentar din 1365)

-

Sălciua de Sus (atestată documentar din 1370)

-

Dealul Caselor (atestată documentar din sec. XVIII - XIX)

-

Dumeşti (atestată documentar din sec. XVIII - XIX)

-

Sub Piatră (atestată documentar din sec. XVIII - XIX)

-

Valea Largă (atestată documentar din sec. XVIII - XIX)

Cele şase sate ale comunei se încadrează în general în tipul de sate împrăştiate, cu distanţe
mari între gospodării, despărţite de regulă prin fânaţe şi păşuni şi rar de livezi pomicole (Dealul
Caselor, Valea Largă, Dumeşti, Berceşti şi Sub Piatră), cu excepţia satelor Sălciua de Jos şi
Sălciua de Sus, unde locuinţele sunt ordonate în lungul uliţelor şi a văilor, care se încadrează în
tipul de sate răsfirate.
Zona de transport rutier este bine reprezentată pe raza comunei Sălciua. Ea este acoperită de
societăţile care asigură legăturile dintre Brad, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieş si Turda, Cluj şi
Alba Iulia.
Drumurile publice:
-

drum naţional DN 75, 7 km, modernizat.

-

drun judeţean DJ750C Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor, 7 km, parţial pietruit

-

drumuri comunale DC 130 Sălciua de Jos – Sub Piatră şi DC 104 Sălciua de jos –
Dumeşti – Valea Poienii – Brădeşti 7 km asfaltate şi 3 km pietruite,

-

străzi (drumuri săteşti) 45 km, parţial pietruite
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-

drumuri forestiere şi vicinale 86 km

Gara cea mai apropiată este la Câmpia Turzi, la aproximativ 50 km, iar aeropotul cel mai
apropiat este la Cluj Napoca, la aproximativ 80 km
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă pleacă de la un rezervor de 100 mc situat pe valea
Sălciuţei, coboară pe langă drumul forestier pe o lungime de 3 km şi alimentează satele Sălciua
de Jos şi Sălciua de Sus. În celelalte sate localnicii folosesc apa de la fântâni şi de la numeroase
sisteme mici de alimentare cu apa.
Nu există canalizare şi staţii de epurare, sunt puţine gospodării cu fose septice.
Nu există sistem de colectare a deşeurilor.
În comuna Sălciua legăturile telefonice sunt în reţeaua Romtelecom .
Frecvenţele de radio care se recepţionează în comuna Sălciua sunt : unde lungi, medii, scurte
şi ultrascurte.
Televiziuni :
-

Programul TVR1 la nivelul întregii localităţi

-

Reţea de cablu în Sălciua de Jos şi Sălciua de Sus cu 24 de programe.

Internet în cadrul telecentrelor din Sălciua de Jos şi Sălciua de Sus – reţea Radiocom.
Comuna Sălciua are două Oficii Poştale unul în Sălciua de Jos cu un număr de 3 factori
poştali și unul în Sălciua de Sus cu un factor postal.
Activitatea acestei instituţii constă din : corespondenţă prezentată şi sosită, mandate poştale
prezentate şi sosite, presă, încasări abonamente şi distribuire, achitare pensii pensii, şomaj
prestaţii în convenţii, încasări abonamente TV, operaţiuni alocaţii şcolari, telegrame.
La nivelul comunei există un număr de 616 gospodării, din care:
250

238

185

200
150
100

42

50
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Tipul de gospodărie este cel clasic colinar, în care gospodăriile compuse din case cu un
singur nivel peste subsol, construite de regulă din lemn pe zidărie de piatră şi acoperite cu ţiglă,
sunt înconjurate de acareturi (anexe gospodăreşti): şură, coteţe pentru porci, coteţe pentru păsări,
WC şi, tot mai multe, bucătării de vară.
Întrega gospodărie este înconjurată cu garduri de uluci şi şipci din lemn.
În ultimii 15 – 20 de ani, principalele materiale de construcţii au devenit betonul,
prefabricatele pentru fundaţii, planşee şi pereţi şi azbocimentul şi tabla ondulată pentru acoperiş.
Interiorul caselor, compuse iniţial din 2 camere, suferă o accentuată modificare, numărul
încăperilor crescând la 4-5, iar în interiorul camerelor mobilierul clasic: pat din lemn cu saltea,
masa cu laviţe şi lădoaie, blidare şi cuiere din lemn, a fost înlocuit cu mobilier modern: masă
extensibilă, recamiere şi canapele, fotolii şi scaune tapiţate. Clasica sobă din tuci este înlocuită
cu sobe de teracotă, atât pentru încălzit, cât şi pentru gătit, iar în locul valingului pentru spălat
vesela au apărut chiuvetele.
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II.4 Invatamantul

In Sălciua sunt 4 şcoli de învăţământ mediu şi grădiniţe cu program normal.
UNITĂŢI ŞCOLARE PE TERITORIUL COMUNEI SĂLCIUA
NR.CRT

UNITATEA ŞCOLARĂ
clasele

I-VIII

ADRESA

„Simion

Sălciua de Sus

1.

Şcoala cu
Pantea”

2.

Şcoala cu clasele I-IV

Sălciua de Sus

3.

Şcoala cu clasele I-IV

Sălciua de Jos

4.

Şcoala cu clasele I-IV

Valea Largă

5.

Grădiniţă cu program normal

Sălciua de Sus

6.

Grădiniţă cu program normal

Sălciua de Jos
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii
În comună există 2 muzee:
-

unul de istorie – etnografie în localul Şcolii cu cls. I-VIII, cuprinzând câteva sute de piese
adunate în urmă cu 30 de ani

-

unul etnografic – deschis în 5 noiembrie 2006.

Căminul cultural: serveşte în prezent organizării de diferite evenimente – adunări, nunţi, etc.
Biblioteci:
-

Biblioteca comunală cu circa 18.000 de volume

-

Biblioteca şcolară – Şcoala cu clasele I-VIII – peste 5500 de volume

Monumente:
-

Sălciua de Sus, dezvelit în anul 1946 „Glorie eternă eroilor noştrii” pentru cei căzuţi pe
front în cele două războaie mondiale din satele Sălciua de Sus, Valea Largă şi Dealul
Caselor

-

Sălciua de Jos, dezvelit în 1985 pentru cei căzuţi pe front dinn satele Sălciua de Jos,
Berceşti, Dumeşti şi Sub Piatră.
Portul popular
Până către jumătatea secolului XX, în satele comunei
noastre, îmbrăcămintea bărbătească şi cea femeiască se realiza
manual în casa fiecărei gospodării.Pentru bărbaţi, costumul

popular pentru sezonul rece era compus din: cioareci şi ţundră din pănură groasă ţesută în
războiul tradiţional, din fir de lână învelită (îngroşată) în ştează (vâltoare) înainte de a fi croite şi
cusute manual de femeile din casă; cămaşă şi izmene din pânză ţesută din fir de cânepă sau in,
uneori în amestec cu bumbac; flanea tricotată din fir de lână; pieptar din blană de oaie; căciulă
din blană de miel; ciorapi din fir de lână sau obiele din pănură de lână; opinci, mai întâi de piele
de bovină tăbăcită în tehnica satului, apoi din cauciuc, folosind anvelope uzate de motocicletă
sau de alte mijloace auto. În anotimpul cald, îmbrăcămintea era simplă, pantaloni şi cămaşă de
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pânză de cânepă sau in, cămaşa având poală lungă şi largă. Toată îmbrăcămintea bărbaţilor era în
culori naturale, alb şi negru.
Pentru femei, costumul în sezonul rece se compunea din: cămaşă scurtă până la brâu, cu
mânecă lungă, având fodor ce-i acoperea palmele, realizată din pânză ţesută în războiul casei din
fir de cânepă sau in, mai târziu în amestec cu bumbac. Gulerul pieptul şi mânecile, mai cu seamă
fodorii, erau împodobite cu motive florale din arnici, predominând roşul şi negrul. Poalele (un fel
de rochie largă şi lungă), erau croite din pânză albă de cânepă sau în peste care la spate purta
zadie colorată (roşu şi negru) ţesută din fir de lână, iar în faţă şurţă sau perpetă (şorţ) ţesut din fir
de bumbac, cu motive florale. Pieptarul era din blană de oaie sau miel, scurt şi strâmt, abia să-i
cuprindă sânii şi mijlocul să rămână liber. Partea din faţă a pieptarului cu motive florale, cusute
cu arnici de culoare negru sau roşu. Cojocul era din blană de oaie, având motive florale şi la
spate, guler, mânecă. Broboada, era un batic mare, ţesut sau tricotat din fir de lână sau bumbac,
cu ciucuri, neagră sau în mai multe culori, în motive florale. Opincile erau din piele de bovină şi
au fost multă vreme încălţămintea femeilor de aici, purtată peste ciorapi lungi până la genunchi,
cusuţi din pănură groasă ţesută din fir de lână. Femeile au ajuns la sandale, apoi la ghete cu
tureacul înalt, ceva mai timpuriu decât bărbaţii.
Ca meşter popular în crearea de costume polpulare este doamna Tima Olivia, (sat Sălciua
de Jos, nr.82) care confecţionează porturi populare şi alte accesorii etnografice (ţoluri, străiţi,
etc.)
Târgurile tradiţionale
Târgurile de ţară lunare, au fost şi mai sunt şi ele nişte adevărate sărbători, nu numai ale comunei
Sălciua, ci şi ale celorlalte comunităţi vecine. Rău este numai faptul că locul târgului, altădată
neîncăpător pentru puzderia de animale, mai nou este ocupat mai mult de şatre cu negoţuri
diferite, mai cu seamă de vechituri.
Cele mai mari târguri sunt cele din 8 mai, 10 august şi 10 decembrie.
Alte elemente etnografice specifice:
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Deşi munca în gospodăriile ţărăneşti de munte, când oamenii de aici trăiau numai din ce le dădea
pământul, era deosebit de grea, dură şi aspră, lumea
Obiceiul cununii grâului satelor noastre ştia să
înfrunte acel greu în felurite moduri. Horele din zilele
însemnate cu roşu în calendarul bisericii, clăcile la seceratul
grânelor, la adunatul fânului, la acoperitul sălaşelor, la
tunsul oilor sau la alte lucrări realizate în comun, erau un
prilej bun de distracţie, de descătuşare a omului pentru
câteva ceasuri de truda lui aspră. Apoi nunţile, ţinute în bătătura mirelui şi în a miresei, de obicei
câte două sau trei zile, apoi, la o săptămână pe cale întoarsă, le ofereau oamenilor iarăşi un bun
prilej de destindere.
Oamenii satelor noastre respectau cu sfinţenie toate sărbătorile însemnate cu roşu în
calendarul bisericii ortodoxe. Mai sărbătoreau şi pe unele din cele însemnate cu cruce neagră,
mai cu seamă pe cele periculoase de trăznet, aducătoare de secetă, pârjol sau vânt. Însă marile
sărbători au fost şi au rămas, în mare sfinţenie până în zilele noastre: Paştele, Crăciunul,
Rusalele, Boboteaza, sărbători ce le aduceau şi le mai aduc gospodarilor câte două – trei zile de
repaus, cândva trecute de toţi sătenii în rugăciune.
Hramurile celor cinci biserici aflate în funcţiune, tot de atâtea ori îi adună pe credincioşi
în fiecare an la slujba oficiată de mai mulţi preoţi, unii veniţi din localităţile vecine, adesea cu
poporenii lor cu tot, într-un fel de pelerinaj, la care răspund şi sălciuanii, în frunte cu feţele
bisericeşti din satele lor.
In comuna Sălciua fuctionează un dispensar uman cu un medic de familie şi un punct
farmaceutic. Exista de asemenea şi un cabilet stomatologic privat deschis de doua ori pe
saptămână.
În clădirea dispensarului uman funcţionează şi dispensarul veterinar cu 2 medici
veterinari .
Clădirea unde funcţionează aceste unităţi s-a modernizat în anul 2010.
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II.6 Situatia socio-demografica
Salciua are 1785 de locuitori care:
1.din puct de vedere etnic se imparte in:
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3.din punct de vedere a structuri populaţiei active se imparte i
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Series1, Familii monoparentale cu
mama fără ocupaţie /venituri reduse,
1

9

,

1

Series1, Persoane cu handicap, 19,
1%

%

Series1, Gospodarii agricultori cu
mai puţin de 2 ha teren, 182, 12%

Series1, Bolnavi TBC, 3, 0%
Series1,diabet,
Pensionari
cu pensie de
Series1, Bolnavi
11, 1%
boala sub 60 de ani, 35, 2%

Series1, Femei victime ale actelor
violente , 2, 0%

Series1, Persoane neocupate
(casnice), 25, 2%

Series1, Persoane care au beneficiat
de ajutor încălzire în 2007, 66, 4%
Series1, Tineri intre 18 și 25 de ani
şomeri, 3, 0%

Series1, Pensionari, 392, 25%

Series1, Copii instituţionalizaţi, 5, 0%
Series1, Copii în centre de
plasament, 5, 0%
Series1, Copii lăsaţi în grija terţilor ,
6

,

0

%

Series1, Copii sub 14 ani în familii
monoparentale, 13, 1%
Series1, Pensionari de urmaş, 100,
6

%

%

Series1, Pensionari peste 60 de ani,
118, 8%

Page
33

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

II.7 Economia

Principalele activităţi economice din localitate sunt comerţul cu amănuntul, prelucrarea
lemnului, industria uşoară, existând, la nivelul localităţii, un număr de unsprezece societăţi
comerciale din care 5 în domeniul comerţului, 2 de prelucrare a lemnului, una de tâmplărie, una
de industrie uşoară, două de transport.
În localitate mai există aproximativ 20 de persoane fizice autorizate în desfăşurarea de
activităţi economice în diferite domenii cum ar fi: tâmplărie, comerţ, alimentaţie publică,
reparaţii auto, fierărie.
In comuna exista filiala a CEC-ului.
Ca ramură economică, agricultura are o pondere modestă pe raza comunei Sălciua. Ea este bine
reprezentată de gospodării ale populaţiei ce desfăşoară activitate agricolă de subzistenta.
Pe categorii de folosinţă situaţia terenurilor se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Localitate

Altitudine

Suprafata agricola în ha, din care
Total

Arabil

Pasuni

Finete

17 Salciua se jos

430

1004

56

529

415

17.1 Dealu Caselor

741

708

9

540

154

17.2 Dumesti

771

634

11

481

140

17.3 Salciua de sus

460

899

45

582

260

17.4 Sub Piatra

736

888

17

701

170

17.5 Valea Larga

652

892

15

652

218

5025

153

3485

1357

Total

Obs.

In Sălciua se cultivă porumb, cartofi, grîu şi legume dar acestea nu asigură, decit în puţine
cazuri, necesarul propiu. Pomi fructiferi cei mai intlniţi sunt pruni, meri şi peri şi din fructele
Page
34

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

acestora se fac dulceţuri (silvoiţa, magiunul sau lictarul local) dar mai ales ţuica de Sălciua
(palinca locală). Se mai întîlnesc cireşi, vişini şi nuci. Creşterea animalelor a fost, şi mai este, dar
în mai mică masură, principala sursă de venit. Nu era gospodarie fără vaci, oi, porci şi mai rar
capre, cai şi bivoli.
II.8 Turismul
Cele mai importante obiective turistice din comuna Sălciua sunt:
Monumente ale naturii:
Cadrul natural este întregit cu numeroase monumente ale naturii şi locuri pitoreşti, uşor
accesibile prin drumuri pietruite sau chiar asfaltate, mai căutate fiind:
- cascada Şipote, cu acces auto pe DC 130 până la
fosta Şcoală Sub Piatră, apoi pe cărare marcată intr-o
oră de mers pe jos. Cărarea marcată se continuă de la
Şipote pe abruptul Bedeleului, până pe vârf şi peştera
Poarta Zmeilor, drumul pe jos durând 2,5 ore;
- cascada Vânătare (Dâldina), cu acces auto de la DN
75 pe DC 104 şi apoi pe cărare marcată în ½ ore de
mers pe jos;
- peştera Huda lui Papară în lungime de 2020 m, situată la 6 km de centrul comunei, cu acces
auto de la DN 75, pe DC 130
Situri arheologice: tumuli funerari din epoca bronzului (în zona Dâldina, Sub Bulz, Ponorel,
Crucea Sârbului. În aceste zone s-au făcut săpături şi s-au găsit cioburi ceramice, o ceaşcă şi
resturi de oase umane), movile de nisip (rezultate din spălarea aurului aluvionar în zonele Sub
Piatră – Şimoceşti şi Roine.
Mănăstiri şi biserici :
-

Biserica „Sfânta Treime” – Valea Largă, cu pisania din absidă,
care cuprinde numele preotului, copiii din familie şi ctitorii din
sat – anul 1782.

-

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Sub Piatră – Valea Oncăşeştilor
– aşezare monahală distrusă de oamenii generalului Bukow şi
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refăcută în 1767.
-

4 biserici mai noi din care 2 în Sălciua de Jos, 1 în Sălcua de Sus şi 1 în Valea Largă si
Schitul Sub Piatră – schit de maici

Zone de agrement şi trasee turistice
La nivelul comunei funcţionează doua pensiuni agroturistice, respectiv Pensiunea „Poarta
Zmeilor”, situată în satul Sălciua de Jos, pensiunea „Subpiatra” situată în satul Sub Piatră, la
Oncăşeşti lângă peştera Huda lui Papară şi mănăstirea „Cuvioasa Paraschiva”.
Mai sunt în construcţie încă 2 pensiuni, din care una prin fonduri SAPARD.
În comună sunt 5 trasee turistice:
-

unul, marcat cu o cruce albastră, duce la peştera Huda lui Papară si cheile Rîmetului

-

al doilea, marcat cu o cruce roşie, duce la peştera Poarta Zmeilor

-

al treilea marcat cu triunghi rosu leagă peştera Huda lui Papară de Şipote,

-

al patrulea marcat cu bandă galbenă leagă Valea Morilor de creasta Bedeleului

-

al cincilea leagă Vinătările Ponorului(Dâldina) de peştera Poarta Zmeilor
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Salciua a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Salciua, în mod participativ, în vederea
unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru
atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Salciua, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Salciua, precum si pasii
de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil
de organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de
Dezvoltare Socio- Economica a localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Salciua;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Salciua;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Salciua si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Bunea Angela; Baciu Norica;
Bolog Ileana; Ioaniciu Maria; Radac Ioana; Vlas Maria; Campean Vasile; Popeiu Vasile; Gog
Vasile; Lombrea Vasile.
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Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Salciua.
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III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei
A fost sondata de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul
cum vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

23,10 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

5,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 75,1%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 10% - interes foarte mare;
b) 60% - interes mare;
c) 23,6% - interes mediu;
d) 1,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 73% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 55,8% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 5,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 4,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

77,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

26,8% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

52% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

36,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

63,4% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.

Principalele necesitati identificate ar fi :

Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre

- drumuri de acces

localitatile componente ale comunei;

- albiile vailor

- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;

- pasuni si paduri

- Reabilitarea podurilor existente si construirea unora noi;
- Reabiitare si construire de poduri;
- Amenajarea albiilor vailor;
- Protejarea pasunilor si padurilor

Infrastructura utilitatilor - Retea comunala de apa potabila;
publice

- Retea comunala de canalizare menajera.

2. Dotari edilitare

- Renovare si dotare camin cultural;
- Realizare muzeu etnografic;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenade;
- Investitii situatii de urgent;
- Investitii intretinere spatii verzi;
- Investitii energie surse regenerabile

3.Economic

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Infiintare punct de sacrificare animale;
- Dezvoltarea de Microferme;
- Dezvoltarea pensiunilor agroturisice;
- Amenajare zone turistice

4. Domeniul Social

- Investitii persone varstnice
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
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- Amenajarea de terenuri de sport ;

CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Salciua, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica
in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
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Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Salciua, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Salciua, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.

-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.

-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Salciua,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.

Page 45

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

Page 46

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
- Existenta unui proiect Sapard in derulare pentru
infiintarea unui Centru de Informare Turistica;
- Existenta unei sectii de croitorie Prod Imex;
- Existent activitatilor de prelucrarii primare a lemnului;
- Existenta activitatilor de comert; si de stuparit;
- Existenta a 10 pensiuni;
- Existenta obiectivelor turistice: 2 pesteri; cascada Sipote;
- 1 Manastire; Stajarul Unirii 1928; 3 Biserici Vechi; 1
Muzeu Scolar; Casa Etnografica;
- Existenta unui camin cultural in proces de renovare;
- Pastrarea traditiilor si obiceiurilor specifice;
- Pastrarea portului popular vechi de peste 100 de ani;
- Existenta unui ansamblu cultural local;

OPORTUNITATI
- zona atractiva pentru dezvoltarea economico-turistica

PUNCTE SLABE
- Nu este promovat potentialul turistic si etnocultural;
- Initiativa private scazuta datorita lipsei programelor de
stimulare a antreprenorialului local;
- Cai de acces deficitare catre obiectivele turistice;
- Nu exista centru de prelucrarea a laptelui si produselor
agricole;
- Lipsa unui magazin de aprovizionare in Valea Larga;
- Amenajare deficitara a punctelor turistice;
- Grad crescut de pierdere a obiceiurior de artizanat;
- Distanta mare de centrele urbane;

-

RISCURI
depopularea zonei;

-

comuna Salciua este in zona defavorizata

-

imbatranirea populatiei;

-

PNDR, POR, POSDRU si POS Mediu

-

concurenta cu alte zone;

-

legislatia europeana in domeniul agriculturii;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta Padurilor;

-

Raul Aries este poluat;

-

Existenta Ariesului;

-

Existenta poluarii aerului dinspre Rosia Poienii;

-

Existenta terenurilor fertile – pasuni 80%;

-

Grad crescut de defrisari;

-

Existenta unor lucrari de consolidare a Ariesului;

-

Existenta a mici zone inundabile;

-

Panza freatica detine apa potabila;

-

Existenta deseurilor dealungul Ariesului;

-

Exista serviciu de colectare a deseurilor;

-

Existan cosuri de colectare publica a deseurilor;

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

-produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

-lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta sistemului de alimentare cu apa in Salciua de

-

Lipsa sistem de canalizare – sunt adoptare fose septic;

Sus, Salciua de Jos si sub Piatra;

- Starea precara a drumurilor – DC 130; Salciua de jos – sub

Existenta scolilor in conditii bune in Salciua de Sus si

Piatra; DC 104; strazi si drumuri agricole;

Salciua de Jos;

- spatii cazare putine;

-

Existenta a 2 gradinite din care 1 functioneaza;

- lipsă amenajare groapa gunoi menajer;

-

Telefonie fixa si semnal telefonie mobila;

- lipsa utilaje de deservire (ifron, buldozer, excavator,

-

autocontainera, taf)
- lipsa locuri agrement, spatiu de joaca pentru copii, parcuri,
teren fotbal, sala de sport
OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilitati
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Diversitate mare in ocupatii;

-

Populatie imbatranita – 60%;

-

Specializare in confectii (femei) in Baia de Aries si Salciua;

-

Tinerii migreaza in afara localitatii in cautarea locurilor de

-

Existenta populatiei cu studii superioare;

-

Personal calificat in educatie si administratie publica

munca;

locala;
-

Oameni harnici, simplii, credinciosi si caracterizati de
bunatatea sufleteasca;

-

-

RISCURI
OPORTUNITATI
- creşterea nivelului de calificare prin participarea în
- ineficienţa/lipsa programelor de calificare/recalificare
programe regionale, naţionale şi internaţionale;
profesională destinate persoanelor din comună;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în
sensul unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc
de muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Existenta dispensarelor uman si veterinar in Salciua de

-

Lipsa unui centru de ingrijire a persoanelor varstnice;

jos;
-

Existenta farmacie umana si veterinara;

-

Existenta unui cabinet stomatologic;

-

Existenta serviciilor sociale la nivelul primariei;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor in centrul localitatii;

-

Website-ul este in curs de realizare;

-

Personal Calificat;

-

Comunicare deficitara cu cetatenii in procesul de

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondurilor;

OPORTUNITATI
-

informare;

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba

CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Salciua.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Salciua si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

LOCALITATE
ECOLOGIZATĂ

MEDIU
EDUCATIV
ADECVAT

INFRASTRUCTUR
A FUNCTIONALĂ

AFACERI
DEZVOLTATE

POTENŢIAL
TURISTIC
VALORIFICAT

SERVICII
EFICIENTE

CULTURĂ
SPOR ŞI
AGREMENT

Staţie de transfer
pentru deşeuri
realizată
Servicii de salubrizare
ecologice

Clădiri, şcoli şi
grădiniţe renovate

Sistem de canalizare
implementat

Microferme
ecologice înfiinţate

Proiecte turistice
realizate

Serviciul poştal,
internet la sate

Cămine culturale
modernizate

Infrastructura
şcolară
îmbunătăţită
Spaţiu de joacă
pentru copii

DC 130, DC104,
strazi si drumuri
agricole reabilitate
Drumuri turistice
reabilitate

IMM-uri pentru
procesare produse
locale dezvoltate
Centru de colectare
si prelucrare a
laptelui infiintat

Sălciua în circuitul
turistic naţional şi
european
Potential turistic si
etnocultural
promovat

Servicii sociale
dezvoltate

Locuri de agrement
şi distracţie

Drumuri forestiere
reabilitate

Centru de colectare
si procesare a
produselor agricole
infiintat

Obiective turistice
amenajate

Eliminat eroziune

Poteci turistice
amenajate
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Programe de
dezvoltare a
spiritului
antreprenorial
dezvoltate
Servicii de
valorificare si
promovare a
artizanatului si
mestesugurilor
dezvoltate
Primarie dotata
cu utilaje de
interventie
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V.2 Contradictiilor

PROBLEME ÎN
EDUCARE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ

PROBLEME DE
INFORMARE ŞI
CONSULTANŢĂ A
CETĂŢENILOR

Formare profesională
în domeniu agricol precara

Puţine
centre
informare

de Lipsa grupurilor
producători

Reţele de informare Puţine forumuri
Formare profesională
în domeniul procesării locale (radio, internet dezbateri publice
precara
pe
cablu,...)
insuficiente
Consultanta
Formare profesională
în
domeniu
serviciilor insuficienta
precara

agricolă Puţine
cetăţeneşti

MANAGEMENT
DEFICITAR AL
DEZVOLTĂRII
COMUNEI

de Puţine
parteneriate
cu Echipă
de
gestionare
comune
vecine
pentru proiecte
şi
programe
asigurare de servicii publice
insuficient dezvoltată
de Lipsă parteneriate cu comune Planificare
vecine
pentru
realizare resurse
investiţii
insuficientă

adunări

Consultanţă pentru Puţine ONG-uri
investiţii insuficienta
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LIPSĂ PARTENERIATE

SECTOR CIVIC
NEORGANIZAT

şi

atragere
financiare

Slabă
mobilizare
şi
implicare a cetăţenilor în
dezvoltare locală
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INFRASTRUCTURA DE ACCES
DEFICITARĂ

REŢEA APĂ –CANAL, INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

PROBLEME MAJORE DE MEDIU

Puţine străzi modernizate

Lipsă reţea canalizare şi staţie de epurare

Ariesul poluat

Drumuri comunale nemodernizate

Reţea de alimentarea cu apă puţin dezvoltată

Aer poluat dinspre Rosia Poienii

Drumuri vicinale degradate

Poluare a pajiştilor şi pădurilor

Drumuri forestiere degradate

Degradarea solului

Lipsa drumuri turistice
Poduri insuficiente
Poteci turistice neamarcate
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LIPSĂ DOTĂRI PENTRU ECONOMIA
SOCIALĂ

LIPSĂ SERVICII DE ADMINISTRARE LOCALĂ ŞI
DOTAREA CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE
DEFICITARĂ

Spaţii de joacă pentru copii
insuficiente

Servicii de îngrijire persoane cu nevoi
special insuficiente

Servicii de interventie nedezvoltate

Parcari limitate numeric

Lipsa centru de ingrijire pentru personae
varstnice

Servicii pentru întreţinere spaţii verzi nesatisfacatoare

CENTRULUI CIVIC
INSUFICIENT AMENAJAT

Spatii sportive limitate
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ECONOMIE SLAB DEZVOLTATĂ ÎN COMUNA SĂLCIUA:
Ferme de subzistenţă, slab
dezvoltate şi dotate tehnic

IMM-uri puţine şi slab dezvoltate

Lipsă materiale promoţionale pentru obiectivele
turistice

Terenuri fărâmiţate

Facilităţi insuficente ce pot fi acordate pe plan
local

Serviciile turistice slab dezvoltate

Plecarea tinerilor de la sate

Resurse locale limitate

Turismul rural slab dezvoltat

Există doar ferme de subzistenţă

Persoane insuficente cu iniţiativă
antreprenorială

Agroturismul slab dezvoltat

Spaţii disponibile pentru investiţii
insuficeinte

Ecoturismul slab dezvoltat
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V.3 Seminarul directiilor strategice
A. Direcţia strategică: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI SĂLCIUA
Domenii
Educaţie
Formare
Informare
Consultanţă
Dezvoltarea sectorului
civic

Formarea echipei de
gestionare proiecte şi
programe
Planificare şi atragere
resurse financiare

Mobilizare şi implicare
a cetăţenilor în
dezvoltarea locală

Activităţi
Perfectionarea continua a cadrelor didactice calificate din şcolile şi grădiniţele comunei
Formare profesională în domeniul agricol
Formare profesională în domeniul procesării și serviciilor
Crearea de centre de informare de tip telecentru la sate
Creare reţele de informare locale (radio, internet pe cablu)
Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii
Înfiinţarea grupurilor de producători
 Crearea de forumuri de dezbateri publice
 Organizare adunări cetăţeneşti
 Înfiinţare ONG
 Formare personal
 Formare echipă şi atragere resurse umane specializate










 Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale, profil comunitar
 Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate pentru obiectivele ce necesită reabilitare/ renovare
 Participare la realizarea planului de investiţii
 Întocmire cereri de finanţare, atragere surse de finanţare, implementare proiecte
 Realizare calendar cu întilniri cetăţeneşti periodice
 Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
 Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
 Informare şi mobilizare cu scopul creşterii spiritului asociativ şi participarii comune
 Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii şi realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI SĂLCIUA
Domeniu
Reabilitare infrastructură de acces:

Reabilitare şi extindere reţea apă –canal:
Amenajati ecologice
Realizare sitem colectare deseuri
Renovarea şi /sau modernizarea şi/ sau
dotarea:
Investiţii noi şi dotări pentru economia
socială:
Investiţii pentru servicii de administrare
locală, dotarea cu utilaje şi echipamente:

Activităţi

 Modernizarea străzilor din satele aparţinătoare comunei Salciua;
 Modernizarea drumurilor comunale;
 Reabilitarea drumurilor vicinale, forestiere şi drumurilor de acces spre zonele cu potenţial turistic;
 Amenajare altor infrastructuri de acces: poduri, podeţe, pasarele pietonale, poteci turistice.
 Realizare canalizare şi staţii de epurare
 Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de alimentarea cu apă
















Amenajarea albiilor văilor
Protejarea pajiştilor şi pădurilor
Realizarea sitem de colevtare şi platformelor de sortare şi depozitare a deşeurilor
Renovarea şi dotarea şcolilor, căminelor culturale, dispensarului, dispensar veterinar şi biblioteci.
Achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale
Realizarea şi dotarea unui muzeu etnorafic
Investiţii noi şi dotări pentru centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
Investiţii noi şi dotări pentru serviciile publice de transport
Investiţii pentru pompieri
Investiţii pentru serviciile de deszăpezire
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru echipamente de energie regenerabilă pentru unităţile de interes public
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Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA ECONOIMIEI ÎN COMUNA SĂLCIUA

Dezvoltarea fermelor de

 Comasarea terenurilor fărâmiţate

subzistenţă:

 Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
 Sprijin pentru fermele de subzistenţă

 Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Crearea şi dezvoltarea de micro-

 Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local

întreprinderi:

 Inventariere şi mediatizare resurse locale
 Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
 Identificare spaţii disponibile pentru investiţii

 Dezvoltare microîntreprinderi de procesare produse locale (lapte, carne, lînă, lemn, fructe de pădure,
piatră, balast,...)
Crearea şi dezvoltarea

 Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;

activităţilor turistice

 Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
 Crearea şi dezvoltarea ecoturismului ;
 Crearea şi dezvoltarea turismului cultural

 Realizare materiale promoţionale pentru obiectivele turistice
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V.4 Seminarul implementarii
Direcţia strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI SĂLCIUA
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională în
domeniul agricol

Formare profesională în
domeniul procesării
Formare profesională în
domeniul serviciilor
Consultanţă

Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii

Dezvoltare
sectorului civic

Mobilizare şi
implicare a

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse
Din surse
locale
atrase

Total

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice
Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare

2011 - 2016

40

2000

2040

2012
2012
2012 - 2013

200
80

4000

200
4080

Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
2011-2013
2011-2013

2012
2012
2012 - 2013
2012
2012
2012 - 2013
2011
2011 - 2014
2011
2011 - 2014

100
20

0
1000

100
1020

200
80
10000
35000
10000
35000
1500
2500

4000

Observatii

200
4080
10000
35000
10000
35000
1500
2500

Înfiinţarea grupurilor de
producători
Crearea de forumuri de
dezbateri publice
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice

2012

1000

1000

Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi

2012 - 2016
2012 - 2016

1000
500

1000
500
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In parteneriat
cu alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016

1000
750
1000

1000
750
1000
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B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI SĂLCIUA
Obiective
specifice:

Reabilitare
infrastructu
ră de acces:

Activităţi de realizat

Modernizare
drum.comunale
Modernizarea
străzilor (drum
satesc)

Pitruirea străzilor
(drum satesc)

Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi de
acces spre zonele
cu potenţial
turistic.

Reabilitare
poduri

Termene limita de implementare

DC 104 Dumesti-Valea
Poienii
DC 130 Sub Piatra
Sălciua de Jos
Sălciua de Sus - Valea Matrii
Sălciua de Sus - Pod Aries
Sălciua de Sus – Roine Dunesti
Sălciua de Jos - 7km
Sălciua de Sus – 8 km
Dealu Caselor- 5km
Dumeşti - 7km
Sub Piatra - 2 km
Valea Larga -13 km
DN 75-Priloaga- 2,5 km
Salciua de Jos – 12 km
Sălciua de Sus – 14 Km
Dealu Caselor – 3 km
Dumeşti – 4 km
Sub Piatra - 11 km
Valea Larga - 16 km

Reabilitare pod peste Aries in Sălciua de Jos pe
DC 130
Construcţii de poduri peste Valea Matri si
Muschiului
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Costuri
(RON)
Din surse locale

Din surse
atrase
500000

Total

23500
21432
5000
10000

2000000
109500
109500
400000
500000

2000000
133000
130932
405000
510000

2013 - 2015
2013 - 2015
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2014 - 2016

35000
400000
3500
4900
1400
9100
1400
8400
9800
2100
2800
7700
11200

3500000
40000000
350000
490000
140000
910000
140000
840000
980000
210000
280000
770000
1120000

3535000
4040000
353500
494900
141400
919100
141400
848400
989800
212100
282800
777700
1131200

28500

2850000

2878500

2014 - 2016

40420

4042000

4082420

2012 - 2013
2012 - 2013
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015

500000
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Realizare
reţea apă –
canal
Amenajati
ecologice

Amenajări
turistice

Construire,
renovarea

Realizare canalizare şi staţii de epurare
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
alimentarea cu apă
Amenajarea albiilor văilor Valea Bochi
Valea Muschiului
Vîlceaua
Râu Arieş
Valea Sălciuţei
Valea Largă
Valea Matrii
Valea Cărbunarilor
Valea Morilor
Protejarea pajiştilor şi
Curatirea şi
pădurilor
intretinerea pajistilor
si padurilor
Inpaduriri
Marcare ari
protejate şi Natura
2000
Amenajare zone turistice
Amenajare balcon si
acces Poarta
Zmeilor
Amenajare Huda lui
Papara

2012 - 2015
2012 - 2015

Înreţinere trasee turistice

Intretinere poteci
tematice
Amenajare traseu
biciclete
Deschidere noi
trasee tematice
Construire şcoala Sălciua de Jos
Rabilitare gradiniţa Sălciua de Jos
Reparat dispensar uman
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55000

5500000
4150000

5555000
4150000

588250
385200
654200
285950
425600
512500
485250
425600
385000

588250
385200
654200
285950
425600
512500
485250
425600
385000
100000

350000
1520000

385000
1535200

2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2012 - 2015

100000

2012 - 2015
2013 - 2015

35000
15200

2012 - 2015

50000

50000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2014 - 2016
2013
2014

700000
200000
400000

700000
200000
400000
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modernizar
ea şi
dotarea
clădirii
administrat
ivesi
culturalsportive

Investutu
u servicii
de
administr
are
Investiţii pt.
economia
socială:

Reparat dispensar veterinar
Cămine culturale

Cămine culturale
Muzee
Dotări pt. sport

Renovarea camin
cultural
Achiziţionarea de
costume populare
Intretinere şi dotare
biblioteca
Realizarea unui
muzeu etnorafic
Realizare sala de
sport
Realizare teren de
fotbal

2014

45000

45000

2015

730000

730000

2014

202000

202000

2014

404000

404000

2014 - 2015

50000

2014 - 2015

10000

2014 - 2015

Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
Investiţii pentru energie din surse regenerabile

2014
2013 - 2014
2014 - 2016

Investiţii noi şi dotări pentru personae varstnice
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale

2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
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333120
30000

50000
40000

50000

100000

100000

333120
5000000

664240
30000
5000000

100000
150000
75000

100000
150000
75000
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C.Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN comuna SĂLCIUA
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microintreprinderi de procesare produse
locale

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice
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Termene

2011 2013
2011 2013
2011 2013
2012
2012
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015

Costuri (RON)
Din surse locale
10000

Observatii
Din surse
atrase
100000

Total
110000

PNDR

19588
ron/ferma
subzistenta
1000000

19588
ron/ferma
subzistenta
1000000

PNDR

15000
10000
5000

15000
10000
5000

1000

1000
500000

500000

PNDR

500000

500000

PNDR

300000

300000

PNDR

150000

150000

PNDR

75000

75000

PNDR

10000

10000

PNDR
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V.5 Planul de actiuni 2012
A. Direcţia strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
SĂLCIUA
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională în
domeniul agricol

Formare profesională în
domeniul procesării
Formare profesională în
domeniul serviciilor
Consultanţă

Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii

Dezvoltare
sectorului civic

Înfiinţarea grupurilor de
producători
Crearea de forumuri de
dezbateri publice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse
Din surse
locale
atrase

Total

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice
Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare

2011 - 2016

40

2000

2040

2012
2012
2012 - 2013

200
80

4000

200
4080

Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
2011-2013
2011-2013

2012
2012
2012 - 2013
2012
2012
2012 - 2013
2011
2011 - 2014
2011
2011 - 2014

100
20

0
1000

100
1020
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200
80
10000
35000
10000
35000
1500
2500

4000

Observatii

200
4080
10000
35000
10000
35000
1500
2500

In parteneriat
cu alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice

2012

1000

1000

Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor

2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016

1000
500
1000
750
1000

1000
500
1000
750
1000
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B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI SĂLCIUA
Obiective
specifice:

Reabilitare
infrastructu
ră de acces:

Activităţi de realizat

Modernizare
drum.comunale
Pitruirea străzilor
(drum satesc)

Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi de
acces spre zonele
cu potenţial
turistic.

Realizare
reţea apă –
canal
Amenajati
ecologice

Amenajări

Termene limita de implementare

DC 104 Dumesti-Valea
Poienii
DC 130 Sub Piatra
Dealu Caselor- 5km
Dumeşti - 7km
Sub Piatra - 2 km
Valea Larga -13 km
DN 75-Priloaga- 2,5 km
Salciua de Jos – 12 km
Sălciua de Sus – 14 Km
Dealu Caselor – 3 km
Dumeşti – 4 km
Sub Piatra - 11 km
Valea Larga - 16 km

Realizare canalizare şi staţii de epurare
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de
alimentarea cu apă
Protejarea pajiştilor şi
Curatirea şi
pădurilor
intretinerea pajistilor
si padurilor

Amenajare zone turistice

Impaduriri
Marcare ari
protejate şi Natura
2000
Amenajare balcon si
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Costuri
(RON)
Din surse
locale

2012 - 213
2012 - 213
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2014 - 2016
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2015
2012 - 2015

3500
4900
1400
9100
1400
8400
9800
2100
2800
7700
11200
55000

2012 - 2015

100000

2012 - 2015
2013 - 2015

35000
15200

2012 - 2015

50000

Din surse
atrase
500000

Total

2000000
350000
490000
140000
910000
140000
840000
980000
210000
280000
770000
1120000

2000000
353500
494900
141400
919100
141400
848400
989800
212100
282800
777700
1131200

5500000
4150000

5555000
4150000

500000

100000

350000
1520000

385000
1535200

50000
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acces Poarta
Zmeilor
Amenajare Huda lui
Papara

turistice

Înreţinere trasee turistice

Investiţii pt.
economia
socială:

Intretinere poteci
tematice
Amenajare traseu
biciclete
Deschidere noi
trasee tematice
Investiţii noi şi dotări pentru personae varstnice
Investiţii noi şi dotări pentru copii
Investiţii noi şi dotări persoane cu nevoi speciale
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2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2015

35000

35000

2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013

100000
150000
75000

100000
150000
75000
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C.Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN comuna SĂLCIUA
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microintreprinderi de procesare produse
locale

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru ob.turistice
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Termene

2011 2013
2011 2013
2011 2013
2012
2012
2012 2013
2012 2013
2012 2013
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015
2011 2015

Costuri (RON)
Din surse locale
10000

Observatii
Din surse
atrase
100000

Total
110000

PNDR

19588
ron/ferma
subzistenta
1000000

19588
ron/ferma
subzistenta
1000000

PNDR

15000
10000
5000

15000
10000
5000

1000

1000
500000

500000

PNDR

500000

500000

PNDR

300000

300000

PNDR

150000

150000

PNDR

75000

75000

PNDR

10000

10000

PNDR
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS Mediu
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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VI STUDIU FOTOGRAFIC

Arat si semanat

Arat si semanat

Auritul aluvionar

Secerat

Vedere Poarta Zmeilor

Sipote
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Cladit “Clapite” din sno[I
de grau

Dealul Caselor

Vanatare
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Judeţ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
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10.

11.

12.

In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________
In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
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2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura

Scor

Scor

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Salciua, Jud. Alba
Subtotal
13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Semnatura,
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2011 – 2016 a localitatii Scarisoara, Jud. Alba

Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre
membrii comunitatii si alti parteneri in cadrul proiectului
„Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia
cu finantare din cadrul Programului Operational de Dezvoltare a
Capacitatii Administrative.

Primaria Scarisoara
Centru 205
0258 778 641
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Introducere
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Scarisoara.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
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Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare

Planul

Naţional

de

Dezvoltare

(PND)

este

instrumentul fundamental prin care România va încerca să
recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept
specific politicii europene de coeziune economică şi socială
(Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare
strategică şi programare

financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta şi stimula dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
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asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de
transformări determinate atât de schimbările globale geo-politice
cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt
prezente în două documente importante: „Agenda 2000” şi
„Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de
Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.

Page
10

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Scarisoara, Jud. Alba

Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în
zona de contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud
- vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând
2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 - lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de
vedere în categoria judeţelor de mărime mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Cu toata lipsa de documente sau alte atestari despre aceasta
localitate, se poate afirma totusi ca zona a fost locuita din timpuri
stravechi, aici gasindu-se pe intinse suprafete codrii cu diferite
esente lemnoase si mai ales ape bogate in peste. Tot in sprijinul
tezei locuirii din vremuri imemoriale sunt si legendele din partea
locului, si mai ales cateva movile din locul numit „La Tarau” care
demonstreaza ca din apele Ariesului s-a extras in perioada dacoromana aur aluvionar. Un alt motiv al locuirii zonei il poate constitui
climatul bland din aceasta regiune depresionara intramontana, si mai ales existenta a numeroase
pesteri. Accesul destul de dificil in perimetrul comunei actuale putea constitui un loc de refugiu
in zona pentru cei care se retrageau din fata navalirilor barbare. S-ar putea tot atat de bine ca cei
ce s-au refugiat sa se fi impamantenit intre „cutele” acestor munti.
Primele referiri la aceasta zona mai larga de pe Aries apar in Bula Papei Clement al VIlea adresata voievozilor romani din Transilvania la 1345, in care se aminteste si de un voievod de
Tzopus cu numele Ambrozie. „Terra Tzopus” poate fi sinonima cu „Tara Motilor” de astazi.
Intr-un document de la 1366 sunt consemnate pentru prima data si alte asezari din jurul
Abrudului, prin care regele Ludovic cel Mare confirma stapanirea capitlului asupra teritoriului
respectiv, al Zlatnei, Buciumului, Carpinisului si Musca.
La inceputul secolului XV apar alte asezari, ca Bistra, Campeni si Vidra, dar nu se
pomeneste inca nimic de Scarisoara sau de alte localitati de pe Ariesul Mare. Incepand cu secolul
al XVII-lea apare deja ca unitate teritoriala aparte Raul Mare, din care facea parte si Scarisoara.
Abia din secolul al XVII-lea avem prima mentiune despre Scarisoara , mai precis la 1733, cand
sunt facute mentiuni in statisticile ortodocsilor si unitilor din Ardeal. O a doua referire este facuta
de vicarul episcopal greco-catolic Petru Aron la 1750, iar o a treia la 1760. Sub denumirea Nagy

Page
19

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Scarisoara, Jud. Alba

Aranyos (Ariesul Mare)se regasesc comunele din dreapta Ariesului :Albac, Arada (Horea),
Scarisoara, Garda, Secatura (Vadu Motilor).
Pe parcursul secolului al XVII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea, Scarisoara
este amintita in mai multe documente, dar tot ca localitate componenta a Raului Mare (Nagy
Aranyos).
Din 1850 Scarisoara apare ca unitate administrativa distincta, lucru dovedit de faptul ca
in 1854 ea apare in lista localitatilor cand se fac referiri la impartirea politica si judecatoreasca a
Marelui Principat al Ardealului. la acea data, Scarisoara avea vreo 3500 de locuitori.
In timp, Scarisoara va fi arondata mai multor districte sau comitate, in functie de impartirile
administrativ-teritoriale. Mai trebuie mentionat ca la un moment dat, in componenta Scarisoarei
intra si comuna Garda, care s-a desprins de aceasta in anul 1932, renumitul Ghetar de la
Scarisoara ramanand pe teritoriul comunei Garda. In actuala forma, comuna Scarisoara dateaza
de la 1 martie 1968.

Aspecte ale vietii social-economice si politice
De la parasirea Daciei de catre romani si pana la cucerirea Transilvaniei de catre maghiari
populatia din interiorul Muntilor Apuseni s-a bucurat de o libertate deplina, avand conducatori si
forme administrative proprii.
Unele dintre drepturile motilor au fost respectate pana mai tarziu, insa odata cu trecerea
in subordinea Capitlului de la Alba Iulia si mai apoi in cea a fiscului, motilor li s-au inmultit si
diversificat obligatiile.
Printre primele obligatii ale locuitorilor din Tara Motilor consemnam apararea plaiurilor
si trecatorilor de expansiunea otomana, care ajunsese deja la Oradea Mare, furnizarea catre regii
Ungariei a unui anumit numar de piei de animale salbatice si darea unei dijme in oi si miei.
Treptat, asupra motilor se pun si alte obligatii, intre care rascumpararea cu bani a celorlate
obligatii in natura.
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Dupa trecerea Transilvaniei sub stapanirea habsburgica, la sfarsitul secolului XVII
situatia locuitorilor din munti se inrautateste si mai mult, din 1715 devenind iobagi. In acest
context motii isi pierd toate drepturile din vechime, situatie incompatibila cu spiritul si aspiratiile
lor de libertate si independenta. Apar restrictiile in utilizarea padurilor si pasunilor. Se intensifica
exploatarea localnicilor odata cu dezvoltarea mineritului in Domeniul Zlatnei. Apar noi sarcini,
noi obligatii innrobitoare pentru iobagii din munti. Acestia sunt nevoiti sa participe la munci
nesfarsite pentru constructia cuptoarelor si topitoriilor de aur de la Zlatna, pentru taiatul si
transportul lemnelor catre acestea, producerea mangalului de bocsa, transporul minereurilor.
Incep si conflictele intre locuitori si functionarii domeniului. Locuitorilor din zona le sunt luate si
putinele drepturi ce le mai ramasesera ( interzicerea vanzarii bauturilor alcoolice ). Conflictele
incep sa se acutizeze pentru a culmina cu Rascoala lui Horea, Closca si Crisan de la 1784. Acesta
miscare a cuprins foarte repede toate satele din munti, ei alaturandu-se si scarisorenii. Din
Scarisoara Horea si-a ales patru dintre capitanii sai: Nicolae Plesa, Iacob Todea, Vasile Giurgiu
si Nicolae Tafe.
Desi Rascoala de la 1784 a fost innabusita si capii acesteia reprimati (Horea a fost prins
chiar intr-o padure ce apartinea Scarisoarei), motii si-au recastigat unele drepturi si libertati intre
care dreptul la a-si pasuna liber animalele, dreptul de a face defrisari din locurile unde nu se
putea exploata lemnul. Prea putin insa in comparatie cu birurile si dijmele percepute. Treptat se
intensifica exploatarea iobagilor din Domeniul Superior al Zlatnei. Creste numarul taranilor fara
pamant sau cu pamant putin si numarul jelerilor, asfel ca, in preajma Revolutiei de la 1848, motii
au fost adusi din nou la disperare. Scarisorenii au fost prezenti in multe dintre bataliile purtate de
Avram Iancu, incorporati in „landsturm-uri”, adica in ostile taranesti. Lupta pentru dreptate
sociala si libertate nationala se intensifica in Tara Motilor dupa infragerea revolutiei. Motii sunt
insufletiti de ideile intelectualitatii transilvanene care militeaza impotriva oprelistilor de tot felul
pentru romani si a procesului de deznationalizare promovat de dualismul austro-ungar. In sirul
actiunilor tot mai viguroase se inscrie participarea motilor la actul Pronunciamentului din 3-13
mai 1868 si implicarea lor in miscarea memorandista de la inceput si pana la miscarile prilejuite
de procesul memorandistilor.
In anul 1893 la Scarisoara are loc si o revolta a taranilor, razvratirea de la Marsoaia, cum
este ea cunoscuta.In acest loc, dupa desfintarea iobagiei in urma Revolutiei de la 1848, localnicii
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isi pasteau animalele in virtutea unui drept secular. In cateva veri la rand gornicii si slugile
grofului Banffy le-au luat motilor animalele fara a le mai fi restituite motivandu-se ca animalele
pasteau pe proprietatile grofului. In anul 1893 mai multi locuitori din Scarisoara si Garda au
urcat la Marsoaia hotarati sa-si apere animalele. Asupra lor se trag focuri de arma (50 de
impuscaturi, dupa unii cronicari). Este ucis un tanar de aproximativ 20 de ani, iar alti 5 tarani
sunt raniti. Dupa ancheta, in loc sa fie pedepsiti cei care au tras in oameni sunt judecati tot
scarisorenii, amendati si 18 dintre ei inchisi in temnita de la Seghedin intre trei luni si un an. Doi
dintre tarani au murit in temnita din cauza foamei si batailor la care erau supusi.
Declansarea primului razboi mondial are alte repercusiuni nefaste asupra comunei Scarisoara.
Barbatii cu varsta pana la 50 de ani au fost incorporati si dusi pe front. In sate au ramas doar
femeile, copiii si varstnicii. Foametea si saracia au pus stapanire pe gospodariile scarisorenilor,
mai ales in conditiile scumpirii exagerate a cerealelor. Cei mai multi mancau numai malai sau
paine de secara amestecata cu coaja de fag zdrobita.
Dupa destramarea imperiului austro-ungar, sub valul evenimentelor, in luna noiembrie a
anului 1918 si in cursul lunii decembrie, scarisorenii actioneaza pentru inlaturarea administratiei
maghiare din comuna.
Greutatile in deplasare, gripa spaniola ce bantuia nestingherita nu a putut impiedica
participarea localnicilor la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, la maretul act al Unirii.
Motii, la fel ca toti romanii din Transilvania, si-au vazut visul cu ochii, libertatea nationala
devenind realitate.Din nefericire insa nu s-au produs prea multe schimbari si in plan social. Criza
economica declansata in 1929 a afectat fota de munca din Scarisoara, aici inchizandu-se mai
multe exploatari forestiere. Dupa criza situatia economico-sociala se mai amelioreaza intr-o
oarecare masura, dar la orizont apare cel de al doilea razboi mondial. Multi barbati au fost trimisi
din nou pe front, iar cei ramasi acasa au fost mobilizati pentru lucrari strategice, la repararea
drumurilor, la exploatarile forestiere ale statului si in batalioane fixe. Au fost rechizitionate mai
multi ani la rand de la populatie alimente, animale, carute, lina, piei, fan si alte lucruri cerute de
continuarea razboiului. In timpul razboiului, printre scarisoreni a aparut fenomenul dezertarii.
Pentru a scapa de urmarirea jandarmilor multi barbati din Scarisoara stateau ascunsi prin padurile
de pe pasunile comunale (Bortita), pe Valea Ordancusii, mai ales cei din Preluca. Dezertori fiind,
n-au incetat sa-si ajute familiile prelucrand lemnul. Cei din padurea Bortita ciopleau grinzi si le
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vindeau unor oameni de incredere la un pret mai mic, iar acestia le vindeau la rindul lor in gara la
Campeni unor angrosisti. Cei ascunsi pe Valea Ordancusii confectionau doage din care faceau
butoaie ciubere si donite pe care le schimbau cu cereale.
Sfarsitul razboiului nu inseamna si sfirsitul problemelor cu care se confrunta motii. Mai
bine de jumatate de secol raman departe de padurile lor, mai bine zis de titlurile de proprietate.
Este adevarat, in periaoda socialista se creeaza mai multe locuri de munca, dar este si o perioada
a marilor dezradacinari, multi localnici preferand sa paraseasca localitate in speranta unui trai
mai bun si mai usor pe la orase.
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II.2 Amplasarea si Relieful

In centrul cetatii naturale a Apusenilor se situeaza
depresiunea Tarii Motilor inconjurata de Muntii Bihorului la V, de
Muntii Gilaului la N, de Muntele Mare la N-E si Muntiii Trascaului
la S-E.
In aceasta depresiune este asezata si comuna Scarisoara.
Unitatile geomorfologice caracteristice localitatii sunt in general
asemanatoare cu ale celorlalte asezari din Muntii Apuseni, aparand
sub forma culmilor domoale, a teraselor, versantilor si interfluviilor.
Pantele au o mare varietate, reliefand etapele succesive de
modelare a scoartei terestre. Pantele cu inclinari mici sunt
reprezentate de podurile netede ale interfluviilor-Preluca, Runc,
Stiuleti. Pantele cu inclinari mari, de peste 30-40 de grade, sunt in preajma vailor principale:
Dosul Lazestilor,Scortarita si Zugai.
Relieful cel mai tanar de pe raza comunei il formeaza lunca Ariesului Mare. Este o zona
aluvionara cu nisipuri grosiere, pietris, si este alcatuita din grandodiorite, sisturi cloritoase,
calcare, gresii care provin din amonte. Este semnificativ si astazi procesul de aluvionare,
imbogatit

de

torentii

proveniti

de

pe

versantii

ce

strajuiesc

Ariesul

Mare.

Forme de relief reprezentative pe teritoriul comunei se intalnesc in zona din stanga
Ariesului. Aici se afla cel mai inalt virf: Varful Cocosu de 1654 m. Dealul Stanisoarei ajunge si
el la 1377 m. Alte dealuri din zona Scarisoara: Ordancusii, Pleului, Runcului si Dosul Marsoaiei
(in continuarea unei neasemuite poieni – Poiana Marsoaia).
CLIMA Trasaturile climatice ale localitatii sunt date de pozitia sa geografica. Asezarea
comunei in regiunea muntoasa, nu prea inalta,ii da climatului temperat un caracter moderat, fara
variatii exagerate. Cele mai scazute medii lunare de temperatura se inregistreaza in perioada
ianuarie-februarie (minus 5- minus 6 grade Celsius).
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Cele mai ridicate medii lunare de temperatura se inregistreaza in perioda iulie-august (17
grade Celsius).
Perioada de racire treptata incepe in luna septembrie, iar in lunile urmatoare scade
vertiginos.
Perioada de incalzire incepe din martie si este de mai lunga durata decit cea de racire.
Primele zile de inghet apar la sfirsitul lunii septembrie si inceputul lunii octombrie.
Ultimele zile de inghet mai pot fi semnalate in prima si a doua decada a lunii mai.
Fenomenele de inghet sunt legate de locul, pozitia si inaltimea versantilor, de existenta padurilor
care pot sa prelungeasca sau sa scurteze perioada de inghet. Media anuala are valori de 2°C în
zona de culoar a Ariesului si de 0°C în domeniul marilor înaltimi.
Evolutia termica este modificata în perioada de dezvoltare a fönului care ridica in general
temperatura si topeste stratul de zapada. Precipitatiile inregistreaza valori cuprinse între 1200mm
în zona localitatii Scarisoara si 1400 mm pe cele mai inalte zone montane. Ele sunt generate de
circulatia vestica oceanica, dar si sub efectul fönului mai ales în sezonul iarna primavara.
Precipitatiile sub forma de aversa se manifesta vara, ele generind viituri pe torentii din regiune.
Vinturile dominante sunt cele vestice, dar sunt prezente si cele locale de tip briza sau fönale,
urmare a incalzirii aerului prin frecare cu suprafata subiacenta. Ele genereaza cresteri de
temperatura, topirea stratului de zapada, provoaca viituri, uneori cu caracter de inundatie.
In decursul unui an se intilnesc aproximativ 18 - 20% zile senine, 45 - 47% noroase si 33 – 35%
zile cu cer acoperit. Trecerea de la un anotimp la altul se face lent, numarul zilelor fara înghet
dintr-un an fiind în jur de 180 zile.
Analizind conditiile climatice de-a lungul unui an se poate concluziona, ca acestea ofera
conditii favorabile practicarii turismului montan, in special in perioada de vara si inceputul
toamnei. Existenta climatului cu efect de föhn, caracterizat prin veri calde si senine cu
precipitatii reduse si toamne lungi si însorite, vine sa completeze conditiile favorabile asigurate
de climat.
PRECIPITATIILE medii anuale sunt cuprinse intre 750-850 mm. Cele mai multe
precipitatii (aprox.70 la suta) cad sub forma de ploaie in perioada aprilie- octombrie. Lunile iunie
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si iulie sunt propice ploilor torentiale, unele dintre ele fiind insotite si de caderi de grindina.
Aproape 30 la suta din cantitatea de precipitatii cade sub forma de zapada, in perioada
noiembrie-martie.Stratul de zapada din sezoanele cu ninsori abundente poate ajunge la grosimi
de 1-1,5 m. Frecvent se incadreaza insa in grosimi de 30- 70 cm.
RETEAUA HIDROGRAFICA a comunei Scarisoara este formata in principal de raul
Ariesul Mare si afluentii majori. Evolutia lor se afla sub efectul desfasurarii precipitatiilor, a
celorlalte componente climatice.
Hidrogeologia zonei este data de prezenta vailor intr-un mozaic complex in care domina
calcarele. Astfel cele mai importante depozite de apa sunt cantonate aici si apar la suprafata sub
forme de izvoare cu debite importante constante in evolutie. In celelalte depozite nu se poate
vorbi de strate freatice sau de iviri importante de apa. Hidrologia zonei este data de raul Aries,
care in sectiunea Scarisoara are un debit mediu de 5,5mc/s (q = 27,1l/s/kmp). Scurgerea medie în
zona de culoar este de 27l/s/kmp, iar în cea montana de 35l/S/kmp.
Cei mai importanti afluenti ai raului Aries de pe teritoriul comunei Scarisoara sunt Valea
Valcea, Valea Popaselor, Valea Trancesti, Valea Cosului, Valea Stearpa, care se varsa in Aries
pe teritoriul comunei si Valea Ordancusii, care se varsa in Aries în amonte de comuna
Scarisoara, in comuna Garda, vai care au debit permanent.
Ariesul izvoraste din Muntii Bihorului. Valea Ariesului strabate comuna de la vest la est,
pe o distanaa de 7-8 km, sapandu-si albia printre stancile si luncile pe care le traverseaza, astfel
incat nu produce inundatii care sa afecteze locuintele. In timpul iernii peste acest rau se formeaza
de multe ori poduri de gheata a caror grosime oscileaza intre 15 si 30 cm. Fenomenul de inghet
apare cel mai devreme in a doua jumatate a lunii noiembrie, iar podurile de gheata in ultima
decada

a

lunii

decembrie.

Podurile

de

gheata

pot

rezista

si

40-50

de

zile.

Despre regimul de scurgere al acestui riu se poate afirma ca este relativ constant, avind insa
unele perioade de maxim(primavara si vara) si de minim(iarna si toamna)
Valea Valcea isi are izvorul in amonte de Cheile Mandrutului, are ca afluenti cîteva piraie
si este o vale cu caracter permanent în anotimpul ploios, care nu produce insa inundatii.
Valea Popaselor izvoraste din zona satului Negesti, avand mai multe paraiase ca afluenti.
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Aceasta formeaza o vale permanenta care, la fel, nu produce inundatii si care se varsa in Aries in
Scarisoara, in satul resedinta de comuna.
Valea Trancesti izvoraste din zona satului cu acelasi nume, este o vale cu caracter permanent,
care se varsa in Aries pe teritoriul satului Scarisoara, o vale care nu produce inundatii.
Valea Cosului izvoraste in aval de satul Runc, fiind o vale cu caracter permanent fara pericol de
a crea inundatii. Are ca afluienti cateva paraiase din zona. Se varsa in Aries in zona Cheilor
Mandrutului.
Valea Stearpa izvoraste in amonte de satul Lespezea, avand si ea mai multe paraiase
drept afluienti, fiind o vale cu caracter permanent, care se varsa in Aries inainte de intrarea in
satul Stiuleti, in partea de est a teritoriului administrativ al comunei Scarisoara, fara pericol de
inundatii, exceptie facand perioadele de furtuna, ploi abundente sau topirea zapezilor, ceea ce
este valabil si pentru celelalte rauri afluente ale Ariesului in zona de varsare.
Pe teritoriul comunei Ariesul Mare are un curs repezit, consecinta a diferentei de nivel de
aproape 500 m fata de izvoare. Panta medie este de 24 m/km. Pe teritoriul Scarisoarei Ariesul
Mare si-a format si citeva impresionante chei: Cheile Mandrutului si Zugai(la granite cu comuna
Albac).
Pe teritoriul comunei Scarisoara Ariesul Mare are ca afluenti:


Valea Scortarita



Vale Carlora



Paraul Bisericii



Paraul Bobului



Raul Sterp(la hotarul cu comuna Albac).

Ariesul Mare aduna apele altor rauri cu izvoare si/sau cursuri pe teritoriul comunei
Scarisoara, care au insa guri de varsare pe teritoriul unor comune invecinate:


Valea Ordancusii (comuna Garda)



Valea Dobreasca
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Valea Negrii (comuna Vadu Motilor)

VEGETATIA de pe raza comunei este specifica regiunilor de deal si munte. Predomina
padurile care se intind pe o suprafata de peste 7 000 de ha. Padurile dominante sant cele de
amestec de rasinoase cu fag, localizate la altitudini cuprinse intre 850 si 1250 m (Valea
Ordancusii, Dosul Marsoii).
In etajul cuprins intre 750 – 950 m pe langa fag mai apare carpenul, un arbore de esenta
tare, frasinul, paltinul, sorbul, socul si alunul. Pe locul unor taieturi de paduri de fag s-au format
pajisti si fanete cu o compozitie erbacee foarte diversificata.
Versantii umbriti au favorizat coborarea molidului si chiar a bradului pana in marginea
Ariesului Mare. Din cauza unor inversiuni de temperatura se intalnesc zone de rasinoase sub
zona fagului.
In portiunile de lunci de pe malul Ariesului vegetatia este caracteristica zonelor umede
respectiv: rogoz, pipirig, izma, feriga, coada calului, piciorul cocosului, muschi si altele.
SOLURILE - In relatie directa cu altitudinea comunei(700 – 1400 m), expozitia pantelor,
etajarea vegetatiei, substratul petrografic se intalnesc mai multe categorii de soluri:
- solul brun-galbui de padure – apare pe roci cristaline, sub padurile de fag, pana la inaltimea de
1100m.Stratul de humus este in general subtire: 10-15 cm. Sant soluri sarace in substante
nutritive,

cu

o

fertilitate

naturala

mijlocie

si

conditii

medii

de

vegetatie.

- solul brun-acid de padure – se gaseste la altitudinea de 800 – 900 m, peste gnaise, granite,
micasisturi si conglomerate. Este o categorie de sol predominanta pe teritoriul comunei. Aceste
soluri pot fi cultivate cu secara, orz, orzoaica, grau de primavara, cartofi ,in si canepa.
SILVICULTURA - Poate niciunde zicala “codru-i frate cu romanul” nu este mai veridica
decat in Apuseni. Si acest lucru pentru ca padurile le-au adus motilor si bucurii dar si necazuri,
le-au fost si casa si masa, au trait langa ele si de pe urma lor, cand mai bine, cand mai
rau.Lemnul codrului i-a facut mesteri renumiti. Se spunea despre scarisoreni ca jumatate erau
ciubarari si cealalta jumatate cercurari.De-a lungul timpului care poate fi socotit in secole,
padurea s-a retras mult in zona Scarisoara, in favoarea extinderii continue a terenurilor pentru
locuinte si gospodarii, pentru culturi si pasuni. In cele peste 7000 de hectare de padure, existente
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la aceasta data, se intalnesc mai multe categorii de esente lemnoase: brad si molid, fag, carpen si
frasin.Lemnul se mai poate exploata si de pe pasunile impadurite. Primaria estimeaza ca anual se
pot obtine 4000mc masa lemnoasa timp de aproape 10 ani.Pot fi de asemenea exploatate padurile
comunale cu esente de brad,molid si fag de la Valea Calinesii, Bortita, Paraul Rosu, Valea
Draguiasa si de la Ic – Ponor.Masa lemnoasa mai poate fi procurata si de la detinatorii particulari
de paduri prin cumpararea unor parcele in vederea exploatarii lemnului pe picior.
ARBUSTI FRUCTIFERI SI FRUCTE DE PADURE
In zonele impadurite, in poieni sau pajisti cresc o multime de arbori sau arbusti care
constituie una din resursele locale cu un potential inepuizabil. Fructele de padure pot fi
valorificate in conditii sporite de eficienta daca in zona ar exista unitati de depozitare si
procesare a acestora. Din categoria fructelor de padure ce pot fi culese in cantitati mari se
numara afinele.
Afinul – este raspandit pe raza comunei in locurile mai inalte ca Burzutic, Belej, fie in
padurile
Alti

mai
arbusti

Coacaz;

Frag;

rare

de

molid,

fructiferi
Ienupar;

in

locurile

raspaditi

Maces;

pietroase
in

Merisor;

Mur;

sau

zona
Paducel;

in

pajistile

sunt:
Scorus;

semialpine.

Alun;
Soc;

Agris
Zmeur.

In perioadele optime de recoltare din padurile de rasinoase se pot culege mugurii de brad care au
utillitate in industria farmaceutica, a uleiurilor aromatice sau a racoritoarelor.
PLANTE MEDICINALE - Regiunea in care se afla situata comuna Scarisoara este o
zona ferita de orice sursa de poluare si ca atare arealele in care se dezvolta aceasta categorie de
plante sunt neviciate. Intre plantele medicinale regasim: brusturele, chimenul, cimbrisorul, coada
soricelului, coada calului, izma, izma creata, leurda, musetelul, papadia, urzica. Pentru uz
medical si curativ se pot adauga frunzele si florile unor arbusti fructiferi enumerati in capitolul
anterior.
FAUNA - Si aceasta categorie este bine reprezentata in zona Scarisoara atat prin
animalele salbatice, cat si prin pasari, reptile, fauna acvatica si insecte. Diversitatea este data de
suprafetele mari de paduri de rasinoase si fag, de suprafetele de pajisti naturale si fanete, precum
si de existenta unor zone umede din vecinatatea cursurilor de ape, de cursurile propriu-zise si, nu
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in

ultimul

rand,

de

conditiile

ecologice

favorabile

dezvoltarii

faunei.

Mamiferele intalnite sunt: ariciul, caprioara, cartita, dihorul, iepurele, lupul, mistretul,
nevastuica, soarecele, ursul, veverita, vidra, vulpea. Multe dintre animalele prezentate se
constituie si intr-un bogat fond cinegetic, localitatea oferind conditii pentru practicarea vanatorii
in consens cu prevederile legale.
Pasari: brumarita, bufnita, cioara, ciocarlia, ciocanitoarea, codobatura, cotofana, cucul,
gaia, gaita, graurul, lupul vrabiilor, mierla, pitigoiul, porumbelul, pupaza, randunica, sturz, uliu,
vrabia.
Pesti: clean, lipan, mreana, pastrav, scobar.
In zonele umede traiesc racii, unele reptile si batracienii.
Reptile: gusterul, soparla, sarpele de padure, vipera(in unele zone in care predomina
stancariile sau pietrisurile).
Insecte: greiere, libelula, taunul, viespea.
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II.3 Infrastructura locala

Comuna Scarisoara se afla la o distanta de 115 km de
municipiul Alba Iulia, resedinta judetului Alba si la 460 km
de municipiul Bucuresti, Capitala Romaniei.
Alte distante:
Scarisoara – Stei 51 km
Scarisoara – Oradea 130 km
Scarisoara - Turda 112 km
Scarisoara – Cluj Napoca 142 km
Scarisoara – Sibiu 190 km
Scarisoara – Deva 125 km
Scarisoara – Brad 85 km
Accesul spre comuna Scarisoara este facilitat de o sosea asfaltata inclusa in categoria
drumurilor nationale D.N 75, care face legatura intre judetele Alba si Bihor. Este singura
modalitate de a ajunge in localitate, deoarece in zona nu exista cale ferata. Cele mai apropiate
statii de cale ferata se afla la Zlatna(75 km), Brad(85 km), Stei(51 km), Alba Iulia(115 km).
D.N 75 este o realizare a secolului trecut, fiind finalizat in 1936 si asfaltat intre anii 1970 – 1974.
Pana la deschiderea acestui drum pe marginea Ariesului Mare, la Scarisoara se ajungea pe rute
ocolitoare din cauza stancilor abrupte ce coborau pana in albia raului in zona Zugai. Petru a
putea trece cu pasul peste acea culme stancoasa cu cateva secole in urma localnicii au daltuit in
piatra trepte sau scarite, fapt ce ar fi dat si numele acestei asezari.
RETEAUA DE DRUMURI COMUNALE
D.C.135 Scarisoara –Runc – Negesti
D.C. 136 Scarisoara – Lespezea
D.C. 134 Dealul Ordincusei – Sfoartea
D.C. 133 Scarisoara - Lazesti
D.C. Scarisoara – Stiuleti
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Drumurile comunale de pe raza localitatii insumeaza 42 km, iar cele forestiere 15 km.
Accesul spre unele localitati componente este asigurat si de alte drumuri aflate pe teritoriul unor
comune invecinate. Intre satele sau crangurile localitatii s-au format de-a lungul timpului si asazisele scurtaturi care pot fi strabatute cu piciorul sau calare.
Alimentarea cu apa
Pe teritoriul comunei Scarisoara este evidenta lipsa de apa potabila.Localnicii se aprovizioneaza
din unele fantini sau izvoare. Resedinta de comuna are in zona centrala o mica retea de
alimentare cu apa, al carei rezervor se afla in partea de sud a localitatii. Celelalte sate
componente ale comunei nu detin un sistem centralizat de alimentare cu apa, aceasta facindu-se
din surse proprii sau izvoare.
Canalizare
In cadrul comunei nu exista un sistem centralizat de canalizare si statie de epurare, apele
menajere fiind deversate direct in raurile de pe teritoriul comunei sau pe terenurile aferente
locuintelor, acestea contribuind la poluarea apelor prin infiltratii. Mai mult, exista unele
gospodarii situate de-a lungul vailor si a afluentilor lor, în care sunt deversate apele menajere
netratate în cursurile de apa, fie prin aruncare directa, fie prin canalizari improvizate cu tevi
metalice. Apele pluviale curg de-a lungul drumurilor fara a fi dirijate.
Alimentare cu energie electrica
Instalatiile de distributie satisfac cerintele actuale din punct de vedere al gradului de
incarcare a posturilor de transformare, al caderilor de tensiune pe retea si al gradului de uzura.

Energia termica
Sistemul de incalzire practicat în toata comuna este încalzirea cu sobe alimentate cu
lemne. Sobele sunt din metal sau teracota, functie de necesitati si starea materiala a
proprietarului.
Alimentare cu gaze natural
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Nu este cazul.
Gospodarie comunala - Desi Consiliul Local a fixat prin Decizie un teren pentru
depozitarea gunoiului, a deseurilor de orice tip, acest teren nu este amenajat conform cerintelor
normelor sanitare în vigoare. La nivelul comunei nu exista o activitate specializata în gospodarie
comunala decat in ce priveste cimitirele aflate în intretinerea comunitatii.
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II.4 Invatamantul

Pana in a doua jumatate a secolului XIX nu se cunosc prea
multe date despre modul cum se desfasura invatamantul la
Scarisoara. Exista insa presupuneri ca procesul de invatare – scris si
citit – nu se deosebea prea mult de ceea ce se petrecea in Ardeal,
respectiv pe langa case parohiale sau biserici. Parohii bisericilor erau
atestati si ca invatatori. Incepand din anul 1898 se construiesc primele scoli la Scarisoara si
Lazesti Chiar daca spre sfarsitul secolului XIX “erau obligati a frecventa scoala copiii intre 6 si
15 ani” acest lucru nu se respecta. Motivele sunt cele legate de situatia materiala a parintilor,
nevoia de brate de munca la padure, in gospodarie, la cresterea animalelor. Pe masura ce copiii
cresteau acestia isi insoteau parinti prin tara sa-i ajute sa vanda butoaie,donite si alte produse sau
pur si simplu sa lucreze “cot la cot” cu ei. Poate din aceasta cauza anul scolar dura foarte putin.
In unele cazuri de la Craciun pana la Pasti. Comunitatile care aveau scoli isi angajau cate un
invatator dintre localnicii mai stiutori de carte si ii plateau pentru fiacare copil.
Din anul scolar 1925 – 1926, in urma aplicarii Legii scolare
de la 1924, se trece la organizarea unui invatamant romanesc si in
comuna Scarisoara. Scolile se incadreaza cu personal calificat.
Lipsa unor invatatori proveniti dintre localnici a determinat
aducerea unor cadre didactice chiar de prin Muntenia si Oltenia.
Din nefericire si in perioada interbelica si chiar dupa 1945
frecventarea scolilor a fost o problema greu de solutionat, multi
elevi ramanand repetenti din cauza absentelor. Pe foile lor matricole se specifica “neclasificat”
datorita slabei frecvente.
A doua jumatate a secolului XX schimba in bine situatia scolara din comuna Scarisoara.
S-au construit ori s-au amenajat noi lacasuri de invatamant, a crescut considerabil numarul salilor
de clasa dar si al cadrelor didactice. In anul 2006 Scarisoara are 8 scoli – doua cu clasele I – VIII
(Scarisoara si Lazesti) si sase cu clasele I – IV (doua dintre acestea sunt inchise, cladirilor
urmand sa li se dea o alta destinatie).
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nr.
crt

Denumire

Starea

Nr.
clase

Nr.elevi / nr.cadre didactice
nr. copii
cadru didactic

FB

8

84

9

1

Scoala Scarisoara-centru

2

Scoala Lazesti

B

4

32

6

3

Scoala Stiuleti

S

2

4

1

4

Scoala Runc

S

2

5

1

5

Scoala Sfoartea

S

2

14

1

6

Scoala Negesti

B

2

9

1

7

Scoala Floresti

S

1

4

1

8

Scoala Fata Lazesti

B

1

8

1

9

Gradinita Scarisoara

FB

1

20

1

FB-foarte

buna, B-buna, S-satisfacatoare

Scoala din centru de comuna a fost reabilitata si modernizata in ultimii ani cu ajutorul
S.T.A.R. Children Relief Org. Sun. A fost dotata cu centrala termica pe lemne, mobilier pentru
clase, s-au montat geamuri termopan si au fost reparate si modernizate grupurile sanitare. A fost
amenajat un cabinet de informatica dotat cu 20 de statii de lucru pentru elevii claselor V – VIII.
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii

Activitatea culturala si alte manifestari specifice ale comunitati se desfasoara la caminul
cultural. Trebuie insa ca acest camin sa fie reabilitat in intregime sau sa fie construit un alt camin
cultural, pentru a raspunde pe deplin cerintelor unei activitati culturale complexe, care sa puna in
valoare potentialul etno-folcloric al zonei si talentul localnicilor, talent ce s-a evidentiat mai de
fiecare data prin intermediul unor manifestari si actiuni spontane cum au fost torcariile, clacile
sau chiar jocurile organizate cu prilejul unor sarbatori religioase, cand lumea avea vreme pentru
petreceri.

Ceea ce a fost specific scarisorenilor, ca de altfel multor altor asezari motesti, a fost
cantatul din tulnic. In serile senine de vara, fete si neveste se adunau in poienitele unor culmi de
dealuri de unde trimeteau peste vai si munti inconfundabilul si totodata tonicul sunet se tulnic.
Maiestria unor tulnicarese a ajuns pana acolo incat, ca pe langa stiutele semnale, prin asociere de
mai multe tulnice, adevarate orgi ale muntilor, sa poata interpreta unele cantece de joc. Nici
barbatii nu s-au lasat mai prejos. Au stiut si stiu sa horeasca din fluier. In zona Apusenilor, in
multe asezari, fluierul este unul aparte, asa-zisul fluier ingemanat, compus din doua corpuri cu
tonalitati diferite. La petreceri si nunti, la horele din sate, apar si tarafurile constituite ad-hoc din
instrumentisti care stiu canta din „cetera”, taragot, acordeon si tin ritmul cantului sau jocului din
duba ori gurduna. Un alt prilej de a se face auzite cantecele si jocurile motesti au fost si mai sunt
pe alocuri torcariile si clacile.
Torcariile. Sunt organizate in serile si noptile de toamna si iarna, cand fete si feciori se
adunau la o casa pentru a toarce caierele de lana si caltii de canepa dar si pentru a povesti de prin
sat, despre treburile gospodaresti si nu in ultimul rand pentru a invata cantece noi si chiar pentru
a juca.
Clacile. Sunt organizate vara pentru cositul si adunatul fanului, strangerea recoltelor, iar
iarna pentru toarcerea unor mari cantitati de lana sau fuior de canepa (calti). Clacile se organizau
de catre gospodarii sau gospodinele ce aveau nevoie de ajutorul obstii. Cu ocazia clacilor se
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tocmeau si muzicanti pentru a se tine si un joc la care participau toti cei prezenti. Cantecele si
jocurile preferate era tarinile, invartitele si tropotitele.
Tarine, invartite si tropotite.
In Tara Motilor nu numai cantecele sunt impresionante si antrenante ci si dansurile sau
jocurile.In privinta dansului trebuie sa remarcam originalitatea si distinctia dansurilor motesti
incepand cu insufletirea patimasa a ,,tropotitelor,, pana la solemnitatea “orgolioasa” a
tarinilor,cand domoale cand aprige dupa felul localnicilor. Nu intamplator se spune ca in Tara
Motilor sunt atatea tarini cate sate exista.
Tarina este un joc de perechi ,fiind cel mai de seama dans al motilor care cunoaste un
numar impresionant de variante. Tarina de la Abrud , de exemplu, care se joaca si la Scarisoara,
este un dans elegant , maiestos, deplasarea perechilor se face lent, solemn, cu miscari largi de
brate, plimbari si invartirea fetei pe sub mana. Fetele pasesc la tarina cu semetie si simplitate, cu
pasi marunti si cu o zveltete de invidiat. Alte tarini sunt mult mai iuti, cu multe invartiri , batai
din picioare in podea, sarituri, leganari de brate si invartiri ale fetei pe sub mina. O varianta a
tarinei este jocul “Mocaneasca”, dansat intr-un tempo vioi, cu miscari repezi si multe batai din
picioare in podea. In timpul jocului, intalnim multe treceri ale fetei pe sub mana, miscari bruste,
iar strigaturile cantate de jucatori intregesc invelisul sonor ale acestui dans foarte placut ca
dinamica si desfasurare. In jocurile fecioresti si de perechi fata este un sprijin pentru baiat in
executarea “batailor”, a sariturilor si figurilor - adevarate bijuterii in arta populara coregrafica. In
timpul jocului de perechi fata face duble piruete pe dreapta, pe stanga , pe sub mana baiatului,
apoi se invartesc impreuna lin, maiestos, aidoma rotilor de la morile de apa din Apuseni. Aceste
dansuri cer multa indemanare din partea interpretilor, atat pentru invartitele pe sub mana, pentru
dublele piruete executate de fata, cat si pentru bataile pe picior si pe podea ale baiatului.
Dansurile sunt insotite in tot timpul desfasurarii lor de strigaturi cantate.

Obiceiuri de sarbatori
Sarbatoriile Craciunului constituiau numeroase prilejuri de bucurie, atat pentru cei mici,
cat si pentru cei mari. Acum era momentul ca sa se imbrace cu haine noi, facute din panura de
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casa (cioareci, tundra), dar si caciula si opinci noi. Era momentul sa se manance si mancaruri mai
consistente- porc taiat, cozonaci, paine de grau, si totodata sa se organizeze jocuri si claci.
Cei mici, in ajunul Craciunului, dis de dimineata isi luau traista in spate si colinda in mana (un
bat de salcie sau rachita de pe care se lua coaja si apoi cu mezdreala se adunau de pe el fasii de
lamn subtiri, spiralate si se aranjau sub forma de buchet alb de flori. Copiii plecau la casele
invecinate unde ii asteptau colacii, bucati de zahar “cotca” ( zahar cubic), mere sau nuci. In ajun,
seara, venea randul colindatorilor mari care urau din casa in casatau colinde cu caracter laic,
satiric, religios sau cu referire la roadele pamantului. De multe ori, colindatorii eau insotit i de
muzicanti pentru a-i acompania.
Era raspandit si obiceiul mersului cu steaua sau cu craii (costumati special pentru fiecare
personaj: Irod, Melfior, Gaspar, Baltazar, Popa, Ciobanii). Acestia prezentau in fata oamenilor
un adevarat program de teatru religios.
De anul nou se mergea cu sorcova si cu plugusorul. In ultimul timp s-a obisnuit si
umblatul cu capra.
Cu ocazia sarbatorilor de pasti se organizeaza toaca. Un grup de sapte feciori iau in paza
de la biserica o toaca de lemn pe care trebuie sa o pastreze de sambata dupa-masa si pana in
lunea de pasti, dimineata. In tot acest interval trebuie sa stea langa ea si sa puste din cand in cand
din treascuri. Daca se intampla sa le fure cineva toaca, trebuiau sa o rascumpere cu atatia bai,
oua, carne de miel si cozonaci sa ajunga sa se inconjoare de 3 ori toaca. In dimineata celei de-a
doua zile de pasti predau toaca si dupa ce oamenii au iesit din biserica, tocasii insotiti de
muzicanti trec pe la fiecare casa din sat unde primesc drept rasplata bani, iar in schimb ei ii
servesc cu vin. Se indreapta apoi spre Lunca Ariesului unde se incinge jocul “hotilor” la care
participa toti cei ce au contribuit cu bani, joc ce dureaza uneori pana miercuri dimineata.

Casatoriile si nuntile
Din constatarile facute de-a lungul timpului a rezultat ca varsta medie pentru casatorie a
fost de 25 – 26 de ani la barbati si de 18 – 19 ani la fete. Unele se casatoreau chiar si la 16 – 17
ani.
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In ultimele decenii se observa o schimbare. Cele mai multe fete se casatoresc la varste cuprinse
intre 20 si 24 de ani, iar barbatii la varste cuprinse intre 20 si 25 de ani. Diferentele de varsta
intre soti s-au redus de asemenea.
Daca in trecut cele mai multe casatorii se incheiau primavara si toamna ( cand aveau mai
putin de lucru sau veneau dupa lungile peregrinari prin tara), in prezent casatoriile se incheie in
toata perioada anului, nuntile facandu-se mai tot timpul anului, exceptand perioadele de post ori
momentele altor sarbatori religioase.
In timpurile mai vechi casatoriile se incheiau intre tinerii si tinerele care se cunosteau in
diverse imprejurari, cu ocazia pastoritului la munte, la jocurile din sat, la clacile sau torcariile
organizate toamna ori iarna. Cand fata avea deja varsta casatoriei, intalnirile dintre ea si fecior
erau mai dese, urmarindu-se unii pe altii cat de harnici sunt, ce obiceiuri si naravuri au.
Urma apoi petitul. Feciorul isi lua un om de incredere, punea vinars sau “crampa” in sticle si
pleca “pe vedere”. Daca era indragit de fata, era bine primit si ospatat cu balmos sau cu placinta
cu branza. Dupa perioada de petit urmau intalnirile si negocierile intre parinti, prilej cu care era
stabilita zestrea si se puneau la punct detaliile nuntii. Se alegeau nasii mari si mici, vifelii mirelui
si miresei. Se trimiteau chematori care invitau oamenii din sat la nunta.
In dimineata zilei nuntii prietenii si nuntasii se adunau la casa mirelui, unde se gasea si
muzica. Acolo erau serviti cu mancare si bautura, dupa care mirele, insotit de un zvornic si de
alaiul de nuntasi, pleaca dupa mireasa. Cand ajungeau la casa miresei, inca de la poarta erau
intampinati de fel si fel de obstacole ( poarta incuiata). Aici zvornicul isi intra in atributii si avea
loc o adevarata negociere, uneori cu accente umoristice, intre cei de afara si cei din curte. In
acest timp, muzicantii cantau si se bea vinars sau crampa.Inainte de a se aduce mireasa, mirele si
zvornicul mai trebuiau sa treaca peste alte obstacole pline de haz. I se aducea mirelui o mireasa
mica si dupa mai multe dialoguri de targuire mireasa mica era rasplatita de nasi. Apoi se aduceau
alte mirese, batrane sau chiar barbati imbracati in femei, facandu-se fel si fel de glume pe seama
mirelui si a miresei. Abia intr-un tarziu aparea mireasa adevarata. Nuntasii iau cate o gustare si la
casa miresei, se aprovizionau cu cate o “fele de crampa”, si se indreptau cu tot alaiul spre
biserica. Pe drumul spre biserica, in locurile in care acesta se ingusta, apareau alte obstacole si nu
li se deschidea pana ce nuntasii nu dadeau de baut la toti cei adunati in jur. In fruntea alaiului de
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nunta mergeau vifelii insotiti de fete (domnisoare de onoare), urmati de nasul mare cu mireasa si
mirele cu nasa. Alaiul era incheiat de muzicanti, in numar de 2-3 (ceteras, clarinetist si
taragotist). Pe tot parcursul nuntasii cantau sau ziceau diferite strigaturi. La biserica, muzicantii
ramaneau afara, iar nuntasii intrau cu totii in sfantul lacas, unde participau la slujba religioasa
pentru cununie. Dupa iesirea din biserica, alaiul se indrepta spre locul unde se cinstesc nuntasii.
Ordinea alaiului este acum schimbata. In fata alaiului merg mirele si mireasa, urmati de perechile
de nasi, apoi de nuntasi. La locul unde se tine ospatul, dupa ce au fost mancate o parte din
bucatele pregatite, zvornicul incepe sa “strige” cinstea trecand pe la fiecare masa, insotit de
muzicanti, cu o farfurie in mana si o pereche de desagi in spate pentru a aduna banii si darurile.
Dupa strangerea cinstei urma jocul miresei, prin care prietenii, cunoscutii si rudeniile isi luat
ramas bun de la mireasa, platind o suma de bani pentru a o juca. In tot acest timp, nasii trebuiau
sa fie foarte atenti sa nu se fure mireasa sau vre-un pantof de-al ei, iar daca se intampla acest
lucru trebuiau sa plateasca o suma foarte mare de bani si sa ofere foarte multa bautura. La miezul
noptii, mireasa se retragea cu nasa si alte femei pentru a-si schimba tinuta. Petrecerea continua
pana a doua zi. Spre dimineata, nuntasii erau serviti cu bautura si mancare (ciorba acra) si unii
dintre ei mai ramaneau sa petreaca pana se insera.
Ar fi nedrept sa dam uitarii unul dintre cele mai frumoase ceremonialuri de nunta, si
anume nunta cu cai. Era un ceremonial solemn, prezenta cailor dand maretie nuntii. De la mire
alaiul de nunta pornea calari, inclusiv muzicantii, pana la mireasa. Toti trebuiau sa aiba cai albi.
In frunte mergeau 4 vifeli calari. Urma mirele, care ducea si calul miresei. De la casa miresei se
pleca spre biserica. La alai se mai adaugau alti doi cai incarcati cu toata zestrea mobila a miresei.
Dupa slujba de cununie, timp in care caii stateau priponiti pe langa biserica, se pornea spre casa
mirelui. Aici soacra, sau in lipsa ei socrul, ajuta mireasa sa coboare de pe cal pe un scaunel
acoperit cu o cerga. Mireasa lua capastrul de pe capul calului si il arunca peste camara, probabil
ca semn al bogatiei. Dupa ce se inconjura casa de trei ori de catre intreg alaiul de nunta, se intra
in casa unde masa era pregatita cu mancarurile traditionale. Se servea mai intai branza, apoi supa
de gaina, varza cu carne de porc, carne fripta de porc si de gaina, iar mirilor li se servea doar
balmos si lapte (pentru a nu avea copii urati).
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Botezul
Dupa o perioada de 10 – 15 zile de la nastere, nou-nascutul trebuia sa fie botezat si in
acest scop se alegea o nasa (nanasa) dintre femeile mai varstnice din sat si mai apropiate de
familia copilului. In ziua botezului nasa lua copilul, il infasa si dupa ce lasa niste bani in patutul
nou-nascutului, pleca cu el si cu un mic alai la biserica. Aici, cat timp dura slujba tinea pruncul
in brate. Preotul varsa apa sfintita peste cel ce era botezat. Dupa botez, la intoarcerea acasa,
copilului i se dadea sa atinga diferite obiecte. Daca era baiat - o secure ca sa fie bun bardas, o
unealta agricola ca sa fie bun agricultor si un clopot ca sa aiba glas bun pentru cantat. Fetelor li
se dadea sa atinga un ac, pentru a fi o buna gospodina, o floare, ca sa fie frumoasa si gingasa ca
petalele acesteia.
Urma apoi masa, unde erau invitate rudele mai apropiate. Copilului ii erau facute daruri
atat de catre nasa cat si de catre invitati. Se incingea apoi un joc de la care nu lipsea lautarul.
In cele mai vechi timpuri se pare ca localnicii s-au indeletnict cu extractia aurului din
nisipurile aluvionare din raul Aries sau alte vai ce curgeau spre Aries. O posibila dovada o
constituie Movilele de la Tarau. Chiar si o legenda din partea locului face referire la o zana buna
care le-ar fi aratat oamenilor unde sa sape pentru a da de aur, cu conditia sa nu se lacomeasca si
sa

scota

mai

mult

decat

le-ar

trebui

pentru

a-si

duce

zilele

in

indestulare.

Dar lucrul de baza pentru oamenii din partea locului a fost si a ramas cel de la padure si
prelucrarea lemnului. Intr-o statistica intocmita pe la mijlocul primei jumatati a secolului XX se
arata ca in Scarisoara existau 600 de ciubarari, 400 de cercurari, 100 de taietori de padure si sase
scandurari (cei ce produceau cherestea cu ajutorul joagarelor).
Taiatul cu firezul sau joagarul. Este o instalatie alcatuita din mai multe panze de
fierastrau, actionate printr-un mecanism de forta apei, cu ajutorul carora se taiau scandurile sau
foastanele (dulapi). O asemenea instalatie putea sa taie zilnic aproximativ 60 – 80 de scanduri la
lungimea de 4 metri. Astazi instalatiile de debitat lemn sunt alimentate la curent si au o
productivitate mult mai mare.
Ciubaritul sau vasaritul
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Aparitia acestei indeletniciri nu poate fi localizata in timp. Ciubararii realizau din doage
butoaie, ciubere, donite,alte vase mai mici numite „zdroabe”. Ei isi procurau lemnul pentru
vasarit din padurile statului, urbariale sau comunale. Plata o faceau in padure „la butuc”
padurarului sau brigadierului silvic. Doagele le faceau in padure si daca era vara le uscau tot
acolo, cladite in „casulii”. Iarna doagele erau uscate in casa in jurul hornului de la soba sau in
podul casei. Ciuberele erau transportate apoi la targurile de tara cu ajutorul carutelor. In caruta
incarcau si donite, cofite intr-un cuvant zdroabe, care le dadeau pentru fan la cai ori pentru
mancare.
Existau mai multe categorii de ciubarari:
- holoangarii – recrutati dintre cei mai saraci locuitori. Acestia, indata ce terminau cu
cositul, isi puneau uneltele in desagi, luau cu ei cateva cercuri si plecau prin tara oferindu-si
serviciile la repararea butoaielor sau ciuberelor. Ei lucrau mai mult pe mancare si bani.
- ciubararii de casa – aflati printre cei ce nu aveau cai si si caruta. Acestia confectionau
doar vasele fara a se mai ocupa de vanzarea lor. Le dadeau in baza unor intelegeri „sfarnarilor”
- sfarnarii – erau cei care cumparau de la ciubarari vasele pe care le vindeau ulterior la
targurile de tara sau prin satele de campie pe care le strabateau. Cei mai vestiti sfarnari erau
vidrenii de pe Ariesul Mic, care aveau carute mari, „facute cu maiestrie si ferecate zdravan”.

Cercurarii
Erau, de regula, meseriasi mai saraci, care aveau in cel mai fericit caz cate un cal.
Mergeau prin tara cu calul sau pe jos, ducandu-si uneltele pe spinarea calului sau in spate. Cei cu
cal duceau cu ei si cercuri de tufa, facute acasa, iar cei care colindau satele pe jos utilizau de
regula cercuri de fier, cumparate din magazinele de la oras.
Sindrilarii.
Si aceasta ocupatie era destul de intalnita in zona Scarisoarei pentru ca pana in a doua
jumatate a secolului XX casele erau acoperite cu sindrila. Sindrilarii isi confectionau sindrilele in
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padurile de brad sau molid, daca aestea erau mai indepartate de casa, ori chiar in gospodarie,
cand padurea era in apropiere.
Fierarii
Si aceasta categorie de meseriasi a fost destul de numeroasa la un moment dat din cauza venirii
in comuna a unor grupuri de rromi (tigani). Sosirea acestora in comuna ar putea fi localizata
undeva la jumatatea secolului XIX. Ca meseriasi acestia confectionau securi, potcoave, piedici
pentru cai si carute, fiere de plug, cutite, sfredele, mezdrele si alte obiecte din fier necesare in
casa ori gospodarie.
Comuna a mai avut cojocari si croitori vestiti. Acestia confectionau din piei de miel sau
de oi cojoace si pieptare foarte frumos ornamentate. Croitorii realizau de obicei imbracaminte
pentru oamenii din sate: cioareci si tundre din panura.
Unelte specific pentru prelucrarea lemnului: barda; secure; firez(fierastrau); joagar de mana;
joagar pe apa; scaun de vasarit ; mezdreala (pentru cioplitul lemnului); horjul ( pentru
confectionarea sindrilei); scoabe (pentru fixare lemnului de
prelucrat); sfredele ( burghie); jilau ( rindea); mai si pana (
pentru despicarea lemnului); mihei ( banc de lucru); gater.
Unelte confectionate din lemn: - Pluguri, grape, care, carute,
sanii, tanjale( pentru scos lemnul din padure);
- Greble, furci, fuse, furci de tors, melite ( pentru tocat canepa);
- Piepteni pentru fuior, vartelnite, sucale, razboi de tesut, hurzoi (pentru urzitul firelor necesare la
razboiul de tesut).
Mestesugurile si indeletnicirile casnice
Sunt practicate de regula de femeile din sat, fiind un mijloc
de existenta pentru familie. Practic prin tors, tesut sau crosetat se
asigurau cele necesare imbracamintii. Din firele de in si canepa si
din lana oilor se realizau toate articolele pentru imbracaminte.
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Topitul inului si al canepei. Dupa ce firele de in sau canepa erau secerate, se legau manunchi
(manusi) si se introduceau intr-o topila, o groapa special amenajata, umpluta cu apa, in care firele
respective erau tinute doua-trei saptamani, pana ce se desprindea parte lemnoasa de pe ele. Se
scoteau apoi la soare ori erau puse pe cuptor la uscat. Urma o alta operatie – melitatul, in vederea
obtinerii caltilor. Acestia erau melitati din nou, periati sau trasi prin piepteni pentru a se obtine
fuiorul. Fuiorul era tors, apoi prin alte operatii succesive – raschirat, tinut in parlau pentru albire,
urzit – se trecea la tesutul panzei. Primele operatii de la cules-topit si pana la tors se efectuau in
perioada august-octombrie, iar de la tora pana la tesut in perioada de iarna, respectiv din
noiembrie pana prin februarie. Din pinza asfel obtinuta se confectionau cearceafuri, fete de
perne, prosoape, camasi. Firele de in sau canepa mai erau folosite la tesutul desagilor, straitelor
ori sacilor.
Prelucrarea lanii. Aceasta necesita mai putine operatii pana ajungea sa fie covor sau
suman. Dupa tunsul oilor lana era spalata, uscata si dusa la darac unde se obtineau caierele de
lana. Se torcea apoi in fire mai subtiri sau mai groase, dupa trebuinta. Urma tesutul in razboi.
Tesatura pentru sumane era dusa la valtori, unde se ingrosa si se transforma in panura din care se
confectionau cioarecii (pantaloni grosi), tundrele si cergile de pat. O alta categori de tesaturi este
cea a covoarelor cu motive nationale sau a paretarelor (covoare ce se intindeau pe peretii
camerelor). Aceste tipuri de covoare faceau parte obligatoriu din zestrea fetelor de maritat.
Religia. Modul de viata si conceptiile oamenilor din Tara Motilor au avut o influenta
deosebita asupra vietii spirituale a locuitorilor din acest areal. Pe aceste meleaguri credinta
crestina s-a raspandit in cursul primului mileniu, statornicindu-se credinta ortodoxa, aflata sub
influenta Constantinopolelui – greco-orientala. Spre deosebire de alte localitati de pe Valea
Ariesului,din aval,in zona Scarisoara, asa dupa cum reiese din vechile statistici, n-a patruns
niciodata religia greco-catolica. Credinta crestina, cu toate ritualurile si sarbatorile sale, este
adinc inradacinata in constiinta motilor scarisoreni (chiar introducerea noului calendar gregorian
a intampinat rezistenta – in acest context fiind cunoscut incidental din 1925 cand s-a intervenit
cu jandarmi si armata pentru aplanarea conflictului dintre preot si comunitate si dintre o parte si
alta a locuitorilor. De atunci, o buna bucata de vreme localnicii au ramas impartiti: unii tineau
sarbatorile pe stil vechi, altii pe stil nou.
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In comuna sunt doua biserici ortodoxe, la Scarisoara si la Lazesti, ultima fiind declarata
monument istoric.
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II.6 Situatia socio-demografica
Populatia stabila la finele anului 2004 în comuna Scarisoara a fost
de 2072 locuitori.
Evolutia populatiei in cadrul comunei Scarisoara de-a lungul
timpului

se

prezinta

astfel:

- in anul 1860 comuna avea 4632 de locuitori - in anul 1900 in comuna
existau 5627 locuitori Intre anii 1910 – 1920 populatia localitatii
Scarisoara scade fata de perioadele anterioare ca urmare a efectelor primului razboi mondial, dar
si ca o consecinta a emigrarilor, in special catre America. - la recensamintul din 1941 (dupa ce sa desprins din componenta sa localitatea Garda de Sus) Scarisoarea avea locuitori 4126, care
traiau in 732 de gospodarii. Din nefericire, dupa aceasta data populatia comunei se afla intr-un
permanent regres, fie datorita celui de al doilea razboi mondial, fie datorita industrializarii unor
zone mai mult sau mai putin apropiate de Scarisoara in perioada socialista si nedezvoltarii unor
activitati aducatoare de profit sau care sa intereseze populatia. Asfel s-a ajuns ca in primii ani ai
mileniului III situatia populatiei sa se prezinte in felul urmator:
Localitatea

2000

2004

DIF.

775

811

+36

Birlesti

46

39

-7

Botesti

21

20

-1

Fata Lazesti

118

109

-9

Floresti

50

43

-7

Lazesti

123

114

-9

Lespezea

115

109

-6

Matei

57

55

-2

Negesti

156

163

+7

Preluca

86

85

-1

Runc

187

170

-17

Sfoartea

116

103

-13

Stiuleti

231

217

-14

Trancesti

42

34

-8

TOTAL

2123

2072

- 51

Scarisoara
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Cu exceptia localitatilor Scarisoara si Negesti, unde populatia a crescut usor, in celelalte
localitati ale comunei populatia a scazut.
Structura populatiei pe principalele grupe de varsta la sfarsitul anului 2004:

0 – 2 ani

0 – 19

peste 65 ani

Total

22

226

244

777

Birlesti

-

9

8

32

Botesti

-

12

9

19

Fata Lazesti

-

18

20

97

Floresti

-

28

12

36

Lazesti

1

30

12

108

Lespezea

2

18

34

103

Matei

-

16

12

50

Negesti

2

14

50

149

Preluca

1

22

42

78

Runc

2

6

28

166

Sfoartea

2

12

18

102

Stiuleti

3

24

48

149

Trancesti

3

8

16

30

LOCALITATEA
Scarisoara

Din tabelul de mai sus se remarca numarul mare al persoanelor peste 65 ani si natalitatea
foarte scazuta sau inexistenta în unele localitati.
Aceste cifre demonstreaza ca in comuna Scarisoara populatia este imbatranita, iar rata
demografica din ultimul timp este destul de scazuta, determinata atat de numarul mic de nasteri
cat si de migratia spre alte localitati cu locuri de munca. Gradul de îmbatranire cel mai ridicat
este evident în localitatile Birlesti, Botesti, Lespezea, Runc, Trancesti, Preluca, Negesti si Fata
Lazesti.
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Structura populatiei pe etnii.

In majoritatea lor locuitorii comunei Scarisoara sunt romani. Exista insa si un numar de
aproape 300 de rromi ce si-au amplasat casele de-a lungul drumului national, la intrarea in
Scarisoara dinspre Garda de Sus. 90 la suta dintre acestia sunt beneficiari ai Legii nr. 416 / 2001
privind asigurarea venitului minim garantat. Cei 10 la suta isi asigura un venit din activitati
proprii – fierarie, dulgherie sau in urmaa unor activitati sezoniere – cules de ciuperci, fructe de
padure sau plante medicinale.
Rata natalitatii la nivelul comunei este de 10,81 la mie. Rata mortalitatii este de 9,72 la mie
Resursele de munca si populatia ocupata.
In urma analizarii datelor statistice si culese din teren rezulta o lipsa acuta a locurilor de
munca

pentru

industrie,

mica

industrie

si

agricultura.

Din populatia stabila de 2072 de locuitori erau doar 69 de salariati, din care 6 navetisti.
Pe sectoare de activitate situatia se prezinta astfel:
• agricultura - 210
• administratie - 16
• comert – 40
• prestari servicii – 130
• pensionari – 430
• someri 12

Ponderea navetistilor din comuna reprezinta 8,69 % din totalul salariatilor, iar 91,31%
sunt cei care isi desfasoara activitatea în comuna.
Pentru perioada imediat urmatoare previziunile de evolutie a populatiei au fost optimiste, dar
daca activitatile economice vor cunoaste cat de cat o relansare este posibil ca cifrele propuse sa
fie în concordanta cu ceea ce se va întampla.
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Daca in prezent ponderea navetistilor este destul de ridicata - 1,69% din totalul activilor
trebuie sa se gaseasca posibilitati de aparitie a unor noi agenti economici pentru a se reduce atat
numarul navetistilor cat si cooptarea persoanelor disponibilizate din industria localitatilor
invecinate.
De asemenea o posibila activitate ce îsi poate face aparitia in comuna este turismul. In
aceasta ramura pot fi atrasi atat cei disponibilizati cat si alti investitori, Primaria este cea care, cu
organele abilitate judetene, trebuie sa demareze atat actiunea de protectie cat si ce-a de
amenajare a unor zone turistice si de agrement in apropierea monumentelor existente în teritoriu.
Perspectivele dezvoltarii populatiei:

PROPUS

EXISTENT

Populatie total

2072 - 100.00 %

2050 - 100.00 %

Activi de baza

353 - 17.03 %

615 - 30.00 %

56 - 2.70 %

306 - 15.00 %

1663 - 80.27 %

1127 - 55.00 %

Activi de servire
Inactivi

Page
49

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Scarisoara, Jud. Alba

II.7 Economia
Agricultura

Chiar daca agricultura a constituit o ocupatie de baza a
locuitorilor comunei, culturile agricole au fost si sunt slab
reprezentate. Se constata ca in ultimii ani s-a renuntat la unele
culturi cum ar fi cele de secara, orz iar la alte culturi s-au diminuat
suprafetele cultivate: cartofi, legume de camp. Slaba reprezentare a
culturilor cerealiere este o consecinta a suprafetelor relativ mici pe
care se cultivau, a climei aspre, a pozitiei geografice a comunei, a
altitudinii si pantelor pronuntate, a uneltelor rudimentare, lipsite de
productivitate si mai ales eficienta, precum si a gradului de
fertilitate scazut al solurilor. Este cunoscut faptul ca motii pentru a-si
completa necesarul de bucate porneau cu carutele prin tara, incarcate cu ciubere sau alte produse
obtinute din lemnul padurilor, pe care le schimbau pe cereale si legume ori participau efectiv la
seceris in mai multe zone ale tarii, dupa cum se coceau holdele. Din unele statistici rezulta ca in
zona Scarisoara localnicii isi puteau asigura doar 10 – 15 la suta din necesarul de cereale si 40 –
50 la suta din cel de legume. Diferenta era procurata din asezarile Campiei Transilvaniei, din
Bihor, de prin partile Somesului ori din Banat, daca nu si de mai departe – Oltenia si Muntenia.

In ultimii ani, dupa cum rezulta din registrele agricole, la Scarisoara, pe cele 165 de ha de
teren se cultiva:
10 ha

60 ha

20 ha

grau de primavara

ovaz

6 ha
cartofi

legume de camp

Au cresut insa suprafete destinate plantelor de nutret.
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Cresterea animalelor
In mare parte aceasta ocupatie era o indeletnicire mai
mult feminina doarece barbatii erau plecati o buna perioada
de timp prin tara pentru procurarea celor trebuincioase
traiului. Desi este o zona cu caracteristici premontane si
montane si cu un potential deosebit pentru cresterea
animalelor, ca numar de animale, motii, se rezumau doar la
strictul necesar, drept dovada ca aceasta nu constituia sursa
porincipala de trai.
Bovinele erau crescute fie pe langa casa omului, fie in pastoral, o forma des intalnita in
asezarile de pe Ariesuri. Fiecare gospodarie isi trimitea un membru al familiei “in munte” sa aiba
grija de animale pe perioada verii.
Pasunile si fanetele din zona constituie un factor important pentru cresterea si dezvoltarea
productiei animaliere.
Pasunile au urmatorii proprietari:
- 280ha persoane fizice,
- 10ha Romsilva,
- 994ha proprietate publica a comunei,
- Fanetele au urmatorii proprietari:
- 669ha – persoane fizice
- 15ha – Romsilva

Efectivele de animale din comuna Scarisoara
Bovine total – 1360 capete din care:
Vaci – 580 de capete
Boi de munca – 42 de capete. Restul sant juninci gestantesau tineret bovin.
Cabaline – 281 de capete. Din registrele agricole rezulta o crestere a numarului de cai pe
teritoriul comunei.
Ovine – 211 capete. In ultimii ani se observa o fluctuatie numerica la aceasta categorie de
animale.
Porcine – 603 capete. Dupa anul 2000 se observa o usoara crestere a efectivelor.
Pasari – 4250 capete.
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Albine – pana in anul 2002 au fost evidentiate in registrul agricol 10 familii de albine, desi
stuparitul s-a practicat cu succes in zona Tarii Motilor.

Productii animaliere:
Carne de bovina – 130 de tone
Carne de ovine – 2,4 tone
Carne de porcine – 80 de tone
Lapte de vaca – 16500 hl
Lapte de oaie – 57 hl
Lana – 0,30 tone
Oua – 170 000 de bucati

Pomicultura
Nici aceasta ramura nu s-a dezvoltat intr-o mare masura
in zona, date fiind textura solului, conditiile de clima,
altitudinea asezarilor de pe raza comunei.
In satele Scarisoara, Lazesti, Fata Lazesti se dezvolta
mai bine prunul. Marul are un areal favorabil la Stiuleti, unde
gospodarii au realizat si cateva livezi. Ciresilor si visinilor le prieste mai mult pe inaltimi si mai
putin pe vai.
Structura pomilor fructiferi:
Pomi pe rod – 5232 bucati, din care:
Meri – 1680 bucati
Peri – 82 bucati
Pruni – 3060 bucati
Ciresi – 360 bucati
Visini – 30 buc
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Nuci – 10 buc
Pomi tineri – 1190 bucati.
Dupa cum rezulta din aceasta statistica o dezvoltare mai accentuata a cunoscut cultura
prunului. Explicatia nu trebuie cautata prea mult. Din prune se obtine tuica si se prepara
magiunul (silvoita), care se consuma mult in zilele de post de peste an. Totodata prunele erau
uscate in locuri special amenajate (cosere) pentru a se folosi ulterior in alimentatie (poame).
Utilaje existente la nivelul comune
Pluguri cu tractiune animala – 140
Grape cu tractiune animala – 110
Care si carute – 160
Autovehicule pentru transport marfa (pana la 1,5 tone) – 3
Autovehicule pentru transport marfa (peste 1,5 tone) -28
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II.8 Turismul

Potentialul turistic al comunei este dat in primul rand de peisajul caracteristic satului
risipit, tipic Muntilor Apuseni, raspandit pe zeci de kilometri patrati, de cele mai multe ori, pe
fetele insorite ale versantilor.
Satele turistice, care prin specificul lor, originalitatea si valoarea turistica, culturalistorica, prin ambianta cadrului natural si bogatia resurselor sale pot sa se constituie ca un produs
turistic inedit pentru turismul intern si international.
“Cheile Mandrutului”, rezervatie geologica complexa.
Numele cheilor provine de la Piatra Mandrutului (922m)
situata pe stanga Ariesului Mare, amonte de confluenta cu Valea
Vilcea,cheie ai carei pereti netezi coboara pana la firul apei. Acestea
formeaza o rezervatie geologica-geomorfologica, cu interes major
pentru stiinta, datorat rocilor în care sunt sapate si formele de relief
carstic reprezentativ. Sunt constituite din stancarie si partial padure.
Cheile Mandrutului se afla în partea de est a Muntilor
Bihorului, pe cursul superior al raului Ariesul Mare, la 1 km în aval de centrul comunei
Scarisoara, cu o altitudine maxima de 1003m in varful Piatra Bobului (extremitatea nordica a
rezervatiei) si altitudine minima 685m in talvegul raului.
Accesul se face pe Dn 75 Turda – Campeni – Stei, paralel cu valea Ariesului, care trece
pe la marginea sudica a rezervatiei.
Cheile si cascada “Zugai”. Sunt localizate la limita dintre
cele doua comune Scarisoara si Albac. Este cea mai impresionanta
cheie de pe intreg cursul Ariesului. Lunga de 4 km,aceasta cheie
impresioneaza prin inaltimea peretilor, prin portiunile inguste si
repezi prin care raul si-a croit vadul. Calcarele si dolomitele dispuse
in paturi de sute de metri grosime strajuiesc soseaua nationala care
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face legatura intre judetele Alba si Bihor. Din peretii cheii apar gurile intunecoase ale unor
pesteri sau tasnesc izbucuri ale caror ape coboara galagioase si grabite in Aries. In zona din
stanga raului vine singurul sau afluent din aval de Garda de Sus pana la Albac. Paraul se numeste
Valea Stearpa, iar in zona calcarelor isi taie si ea o cheie ingusta, al carei vad este lipsit de apa,
ceea ce ii justifica pe deplin numele.
Pe aceasta vale insa, sub pajistea verde a unei poieni, se aude
un vuiet continuu, produs de caderea apei peste o cataracta
subterana. Locul este numit Moara Dracului. Zgomotul permanent
alunga animalele de acel loc, in special vitele.
Pe cursul Ariesului Mare in zona “zugailor” se intalnesc mai
multe praguri, unele formand mici cascade.
Rezervatia naturala de la Scarita - Belioara este situata la
o altitudine de 1350 m în nordul masivului calcaros cu acelasi nume
din estul Muntelui Mare. Desi are caracter botanic, nu este lipsit de
interes nici relieful carstic, în general relieful calcaros, ce se remarca prin peisaje de o mare
spectaculozitate. Zona ocrotita este situata în partea superioara a masivului, avand aspectul unui
platou. Aici cresc smocurile de ierburi tepoase, însotite de plante saxofile. In aceasta subasociatie
regionala se remarca si argintica, precum si strugurii ursului, sau dupa numele dat de localnici,
sarbazele. De mare interes este si padurea de pe versantul nordic al masivului calcaros, unica în
felul ei, alcatuita din molid, pin, ienupar bradu-ciumei si larice. Rezervatia Scarisoara - Belioara
impresioneaza atat prin exceptionala importanta stiintifica, cat si prin frumusetea peisajului, dat
în special de prezenta reliefului carstic.

Repere turistice in zona Muntilor Apuseni
Pentru turistii impatimiti de drumetiile montane, de frumusetea pesterilor si peisajele
muntilor, de practicarea unor sporturi specifice sau chiar de cunoasterea unor locuri de referinta
pentru istoria si cultura noastra enumeram cateva dintre posibilele popasuri:
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Parcul Natural Apuseni

Pestera si ghetarul de la Scarisoara

Ghetarul Vartop

Ghetarul Focul Viu

Cetatile Ponorului

Zona Padis

Groapa Ruginoasa

Cascada Varciorog

Cheile Ordancusei

Pestera Huda lui Papara

Izbucul Tauz

Pestera Poarta lui Ionele

Pestera Coiba Mare

Pestera Coiba Mica

Casa memoriala Avram Iancu

Casa memoriala Horea din Dealul
Fericetului
Fagul Imparatului

Casa memoriala Ioan Oarga zis
Closca de la Carpenis
Muzeul etnografic si de arta populara
din Lupsa
Galeriile Romane de la Rosia
Montana
Poiana narciselor de la Negrileasa
Cheile Galbenei

Manastirea Lupsa
Detunatele
Dealul cu melci de pe Ariesul Mic
Pestera Meziad

Pestera Ursilor
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Scarisoara a înteles necesitatea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Scarisoara, în mod participativ, în
vederea unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document
pentru atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Scarisoara, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii
Scarisoara, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Scarisoara;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Scarisoara;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Scarisoara si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare SocioEconomica: Dobra Ioan; Pasca Alin; Jurj Florentina;
Padurean Alexa; Ivascon Vasile; Jurj Ana; Eugenia
Pasca; Payca Parius; Bratina Elena.
Membrii Comitetului de Dezvoltare SocioEconomica au fost instruiti de catre facilitatori în metode de abordare si consultare a comunitatii
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în vederea identificarii necesitatilor pentru stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si
identificarea potentialilor lideri care sa faca parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica
a Localitatii Scarisoara.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

S-a sondat de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum
vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

87 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

4,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 83,25%;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 7 % - interes foarte mare;
b) 53 % - interes mare;
c) 38,2% - interes mediu;
d) 1,6% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 73,3% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 21,7% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 3,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
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guvernamental. De asemenea, tot 2,5% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.

Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :
a)

83,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

32,8% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

43% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

56,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

43,7% dintre cetateni considera ca existenta unor piete petru desfacerea
produselor locale ar impulsiona economia comunei;

c)

75 % dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Scarisoara, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune
strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand
exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Scarisoara, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Scarisoara, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va
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trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Scarisoara,
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va
creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta resurselor de lemn;
- Existenta unui numar insufficient de pensiuni;
- Existenta fondului funciar;
- Numar limitat de locuri de munca;
- Existenta a 7 societati comerciale cu profil comert;
- Pierderea traditiilor specific (ciubere, tulnice);
- Existenta a 79 de proiecte depuse pe PNDR 141;
- Promovare deficitara a specificului local;
- Existenta a 3 centre de colectarea produselor agricole;
- Lipsa unui plan de investitii binedeterminat la nivelul
- Existenta caselor batranesti;
comunitatii;
- Peisaj atractiv din punct de vedere touristic;
- Absenta filialelor bancilor;
- Existenta a 5 pensiuni turistice;

OPORTUNITATI
- zona atractiva pentru dezvoltarea economico-turistica;
- premizele cresterii economice prin dezvoltarea
gospodariilor taranesti care cresc animale si pot practica
agroturismul;
- PNDR, POR, POSDRU si POS Mediu
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RISCURI
imbatranirea populatiei;
concurenta cu alte zone;
legislatia europeana in domeniul agriculturii;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Relief colinar format din dealuri inalte;

-

Existenta unor inundatii in anul 2000;

-

Peisaj deosebit;

-

Situarea comunitatii la 100 de km de resedinta de judet

-

Existenta raului Aries;

-

Pamant fertile;

-

Pamanturi lucrate;

-

Panza freatica contine apa potabila;

-

Existenta serviciului de salubritate;

Alba Iulia;
-

OPORTUNITATI
-

Relieful nu permite culturi concentrate pe aceeasi specie;

RISCURI

Accesarea de finantari europene sau guvernamentale in

-

Lipsa finantarii proprii;

vederea gospodaririi apelor eficient;

-

Cresterea preturilor serviciului de salubritate peste
puterea gospodariilor taranesti de a plati;

-

Deversarea apelor menajere in albiile paraielor poate
duce la poluarea surselor de apa;
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Drum principal practicabil;

- Lipsa aprovizionarii cu apa potabila in scoala generala din

-

Existenta retelei cu energie electrica;

Scarisoara;

-

Existenta accesului la internet;

- Reteaua de canalizare nu este finalizata;

-

Existenta scolilor in conditii optime: I-VIII Scarisoara; I-IV

- Lipsa fondurilor pentru realizarea unei piete agro-alimentare;

Lazesti; I-IV Runc; I-IV Negresti; I-IV Sfoartea;

- Starea precara a drumurilor de acces;

-

Existenta a 2 gradinite (Scarisoara si Lazesti);

- Lipsa sistemului de alimentare cu apa;

-

Existenta unei retele de canalizare;

- Drumul dn75 ; Lazesti, Runc; Sfoartea; necesita reabilitari;

-

Existenta unui camin cultaural reabilitat;

- Semnal telefonie mobila slab;

-

Existenta unui teren pentru realizarea unei piete agro-

- Realizarea unui pod peste Aries catre Stiuleti;

alimentare;

- Lipsa alimentare cu energie electrica in Striuletii de Sus;
- Lipsa spatiilor de joaca;
- Lipsa activitatilor cultural;

OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilitati
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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degradarea progresiva a infrastructurii existente şi a

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta a 2 comunitati de romi;

-

Populatie imbatranita;

-

Nivel de calificare mediu;

-

Migratia tinerilor catre centre urbane;

-

Existenta de specialist: agronomi; instalatori; depanatori;

-

Grad scazut de ocupare;

specialist in prelucrarea lemnului; specialist in cresterea
animalelor;
-

Existenta personalului calificat in cadrul primariei si
scolilor;

OPORTUNITATI

RISCURI

-

Dezvoltarea economica a zonei prin turism si agricultura;

-

Risc crescut de depopulare masiva a unor sate;

-

Accesarea de fonduri PNDR;

-

Natalitate foarte scazuta;

-

Numar mare de locuitori care parasesc localitatea in
cautarea unui loc de munca;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta dispensar uman si veterinary;

-

Un singur cabinet medical;

-

Existenta unei farmacii;

-

Absenta unui cabinet stomatologic la nivel de comuna;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

Oferta financiara de sustinere a sistemelor de sanatate
locala prin programe guvernamentale sau europene sau /
si a unor programe bilaterale intre Guvernul Romaniei si
al tarilor dezvoltate;
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-

Speranta de viata mai scazuta comparativ cu un locuitor
urban datorita nivelului economic;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI
-

Cladire proprie;

-

Serviabilitate;

-

Personal calificat;

-

Existenta WEBSITE;

PUNCTE SLABE
-

OPORTUNITATI
-

Necesitatea dezvoltarii infrastructurii IT;

RISCURI

Finatari guvernamentale si finantari aferente Programului
de Dezvoltare a Capacitatii Administrative;
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-

Situatia economica precara a comunie sa duca la absenta
valorii de cofinantare a proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Scarisoara.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Scarisoara si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

ZONA
ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
SERVICII
TRADITII
ACTIVITATI
TURISTICA
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
SOCIALE
PROMOVATE RECREACTIONALE
AMENAJATA DEZVOLTATE
REABILITATA
REALIZATE
LOCALE
INFIINTATE
Infrastructura
Centru de
Drumuri DN 75,
Alimentare cu Serviciu de
Dezvoltarea de
Parcuri si locuri de
de cazare
colectare si
Lazesti, Runc, Sfoartea apa si
infrijire la
programe si
joaca amenajate
dezvoltata
prelucrare fructe
reabilitate
canalizare in
domiciliu a
activitati de
de padure infiintat
centrul
persoanelor
promovare a
localitatii
varstnice
specificului
infiintat
local

Trasee turistice
amenajate

Dezvoltarea si
amenajarea de
circuituri
turistice

Piata Agro
Alimentara
realizata

Drumuri de acces
amenajate si pietruite

Cismele si
toaleta publica
in centru de
comuna
amplasate

Drumuri forestiere
amenajate

Retea de
canalizare
finalizata
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Servicii de
integrare a
romilor
dezvoltate

Infiintare
programe de
transmitere a
ocupatiilor
traditiionale

Activitati
culturale locale
dezvoltate
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ZONA
ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA UTILITATI
SERVICII
TRADITII
ACTIVITATI
TURISTICA
ECONOMICE
DE TRANSPORT
REALIZATE
SOCIALE
PROMOVATE RECREACTIONALE
AMENAJATA DEZVOLTATE
REABILITATA
REALIZATE
LOCALE
INFIINTATE
Plan de
Pod peste Aries, catre
Semnal
dezvoltare a
Stiuleti, realizat
telefonie bun
turismului
realizat
Asigurare
conexiune la
internet
Infrastructura
energie
electrica in
Stiuletii de
Sus realizata
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V.2 Seminarul contradicțiilor
MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN

IMAGINII

RÂNDUL

REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT

CETĂŢENILOR
Promovarea insuficientă a

Reticenţa tinerilor faţă

Dezinteresul

localităţii (APL,

de tradiţii

cetăţenilor faţă de
problemele comunităţii

comunitate)
Lipsa inventarierii si

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul

amenajarii de circuite

cetăţenilor

comunităţii faţă

turistice

de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Identificarea
neparticipativă a
priorităţilor
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Lipsă reţea
canalizare şi staţie Prezenţa slabă a sectorului
de epurare
ONG
Reţea de
alimentarea cu
apă puţin
dezvoltată
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INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

PARTENERIATE

MĂSURI NEIDENTIFICATE

SURSE FINANCIARE

OPORTUNITĂŢI

NEDEZVOLTATE

PENTRU ATRAGERE DE

INSUFICIENTE LA

LIMITATE DE

INVESTITORI

NIVEL LOCAL

OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ

Puţine străzi
modernizate

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Strategia administraţiei de atragere
a investitorilor precara

Drumuri comunale
nemodernizate

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Drumuri vicinale
degradate
Drumuri forestiere
degradate
Lipsa drumuri turistice
Poduri insuficiente

Capacităţi insuficiente în atragerea
de investitori străini

Poteci turistice
neamarcate
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Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii
Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Spirit antreprenorial
scăzut

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
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V.3 Seminarul directiilor strategice

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Scarisoara – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea competitivitatii
economiei locale
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Dezvoltarea
turismului

Mentinerea unui mediu de viața
placut bazat pe civism, cultura,
traditie, protejarea mediului
inconjurator și petrecerea timpului
liber
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V.4 Seminarul implementarii
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Termene
limita de
implementare
Lucrări

Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse

Total

atrase

Reabilitare
infrastructura

Reabilitare DC 136 DN75 – Stiuleti – Lespedea - Runc
Reabilitare DC 133 DN75 – Vadu Motilor - Lazesti

2012 - 2014
2014 - 2015

Intretinere
infrastructura

Intretinere DV Runc – Negresti – pasuni comunale

2012 - 2016

Inretinere DV Runc - Scarisoara

2012 - 2016

170000

170000

Realizare
punti
Regularizare
mal
Canalizare si
statie de
epurare
Alimentare cu
apa

Realizare punti pietonale peste Aries

2013 - 2016

2100000

2100000

Regularizari ape si aparari de mal DN 75

2014 - 2016

6750000

6750000

Canalizare si statie de epurare Scarisoara si Stiuleti

2011 - 2013

Alimentare cu apa Scarisoara

2013 - 2014

3600000

3600000

Alimentare cu apa Negesti – Preluca - Pucelesti

2013 - 2016

4500000

4500000

Curatirea şi intretinerea pajistilor
Curatirea şi intretinerea padurilor
Inpaduriri
Reabilitarea reţelei publice de iluminat Stiuleti
Amenajare peisagistică parcuri, parcări, pieţe, staţii de autobuz
Organizarea de spaţii de joacă pentru copii
Protejarea
pajiştilor şi
pădurilor
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2013
2013
2013
2013 - 2015
2013 - 2014
2013

2100000
660000
500000

2100000
660000
500000

50000

50000

50000
10000
10000
50000

50000
10000
10000
100000

50000
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Renovare si dotare camin cultural Scarisoara
Cămine
culturale
Realizare PUG
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2014
2012 - 2013
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea Comasarea terenurilor
fermelor de fărâmiţate
subzistenţă:

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Termene

Stabilire
propietăţii

2012

Realizare
hărţii topo

2012

Comasare
terenuri

2013

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Sprijin pentru fermelor de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere
animalelor
Deschiderea unei piete agroalimentare

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse

Total

50000

2013

50000

100000

2012
a 2013

100000

6500/ferma 6500/ferma PNDR
150000
150000

2012

20000

20000

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe 2012
plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
2012
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
2012
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru
2012
investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare
2013
produse locale

5000

5000

2500

2500
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PNDR

400000

400000

PNDR
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DS.3 Dezvoltarea Turismului
Obiective
specifice:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului
cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
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2012
2014
2012
2014
2012
2016
2012
2016
2012
2013

Termene

Costuri (RON)

Din surse
locale

Din surse

Observatii

Total

-

650000/investitie 650000/investitie PNDR

-

350000/investitie 350000/investitie PNDR

–

200000

200000

PNDR

- 5000

5000 PNDR

-

1000 PNDR

1000
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DS. 4 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele
comunei

Formare profesională în domeniul
agricol

Termene de

Costuri (RON)

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase

Perfectionarea 2012-2014
continua a
cadrelor
didactice
Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015

4000

2000

6000

In
parteneriat
cu alte scoli

100

40000

800

40000

40100 In
parteneriat
40800 In
parteneriat

1000
500

10000
1000

11000
1500

600

60000

60600 In
parteneriat

Formare profesională în domeniul
serviciilor
Informare

Consultanţă

Identificare
2012
nevoi
Formare
2013-2015
Crearea de noi centre de informare de tip Depus cerere 2012-2013
telecentru
de finaţare

Consultanţă agricolă

Consultanţă pentru investiţii
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Realizat
în 2012-2015
toate satele
Identificare
2012
nevoi
Realizat
2013-2016
consultanţă
Identificare
2012

10000 0

10000
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nevoi
Realizat
consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizarea de
parteneriate
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
Dezvoltare
sectorului civic
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2013-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016
2012
2012
2012
2011
2012
2011-2016
2011-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

5000

5000

10000 50000

60000

5000

20000

15000
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS 1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Activităţi de realizat

Termene
limita de
implementare
Lucrări

Reabilitare
infrastructura
Intretinere
infrastructura

Reabilitare DC 136 DN75 – Stiuleti – Lespedea - Runc

2012 - 2014

Intretinere DV Runc – Negresti – pasuni comunale

2012 - 2016

Inretinere DV Runc - Scarisoara

2012 - 2016

Canalizare

Canalizare si tatie de epurare Scarisoara si Stiuleti

2011 - 2013
2012 - 2013

Realizare PUG
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Costuri
(RON)
Din
surse
locale

Din surse
atrase

Total

2100000

2100000

500000

500000
170000

170000
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DS 2. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Dezvoltarea Comasarea terenurilor
fermelor de fărâmiţate
subzistenţă:

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Termene

Stabilire
propietăţii

2012

Realizare
hărţii topo

2012

Comasare
terenuri

2013

Încurajarea stabilirii tinerilor la sate

Crearea şi
dezvoltarea
IMMurilor:

Sprijin pentru fermelor de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere
animalelor
Deschiderea unei piete agroalimentare

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse

Total

50000

2013

50000

100000

2012
a 2013

100000

6500/ferma 6500/ferma PNDR
150000
150000

2012

20000

20000

Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe 2012
plan local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
2012
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
2012
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru
2012
investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare
2013
produse locale

5000

5000

2500

2500
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PNDR

400000

400000

PNDR
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DS.3 Dezvoltarea Turismului

Obiective
specifice:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului
cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
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2012
2014
2012
2014
2012
2016
2012
2016
2012
2013

Termene

Costuri (RON)

Din surse
locale

Din surse

Observatii

Total

-

650000/investitie 650000/investitie PNDR

-

350000/investitie 350000/investitie PNDR

–

200000

200000

PNDR

- 5000

5000 PNDR

-

1000 PNDR

1000
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DS. 4 Mentinerea unui mediu de viața placut bazat pe civism, cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator și petrecerea
timpului liber
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Informare

Consultanţă

Dezvoltare
sectorului civic
Realizarea de

Activităţi de realizat

Paşi
întreprinşi
pentru
realizarea
activităţii

Perfectionarea continua a cadrelor
didactice din şcolile şi grădiniţele
comunei

Perfectionarea
continua a
cadrelor
didactice
Formare profesională în domeniul
Identificare
agricol
nevoi
Formare profesională în domeniul
Identificare
serviciilor
nevoi
Crearea de noi centre de informare de tip Depus cerere
telecentru
de finaţare

Termene de

Costuri (RON)

Observatii

implementare Din
Din
Total
surse surse
locale atrase
2012-2014

4000

2000

6000

2012

100

40000

40100 In
parteneriat

2012-2013

500

1000

1500

Realizat
în 2012-2015
toate satele
Consultanţă agricolă
Identificare
2012
nevoi
Consultanţă pentru investiţii
Identificare
2012
nevoi
Înfiinţarea grupurilor de producători
2011-2016
Crearea de forumuri de dezbateri publice
2011-2016
Organizare adunări cetăţeneşti
2011-2016
Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice 2012

600

60000

60600 In
parteneriat
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In
parteneriat
cu alte scoli

2012

10000 0

10000
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Realizare parteneriate pentru realizare investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip Leader
Dezv.echipă gest Formare personal
proiecte
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate
Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Planificare şi
atragere resurse Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
financiare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Mobilizare şi
implicare a
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
cetăţenilor în
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
dezvoltare
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
locală
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
parteneriate
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2012
2012
2011
2012
2011-2016
2011-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

5000

5000

10000 50000

60000

5000

20000

15000
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.

Page
89

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Scarisoara, Jud. Alba

ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Introducere
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Sibot.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
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Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România
va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic. Contextul
general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două documente
importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP) plătite de
Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş, care
traversează judeţul de la nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
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zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
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Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

SIBOT, mai demult Jibot, in dialectul sasec BRITSDERF, in germana Unter- brodsdorf,
in maghiara ALKENYER, ZSIBOT.
Prima mentiune despre Sibot dateaza din anul 1281, sub denumirea de keuyer, fiind
mentionat intre cle 2500-2600 de asezari evidentiate la prima atestare documentara intre anii
1075 si 1350.
Prima informatie referitoare la numarul populatiei , o aflam din lucrarea istoricului Stefan
Pascu ,, Voievodatil Transilvaniei", unde analizand situatia demografica din Scaunul Orastiei la
anul 1539 , mentioneaza Sibotul cu 300 de locuitori.
In statistica maghiara oficiala din anul 1910 la Sibot erau mentionati 1116 locuitori, iar in anul
1920 prima statistica romaneasca mentioneaza un numar de 1045 locuitori din care 1025 ramani ,
17 maghiari si 3 germani.
Satul BACAINTI, urme de locuire din epoca pietrei ( topor de piatra si razuitoare),
prima mentiune este din anul 1278 sub denumirea de ,, TERRABAKAY", urmatoarea dateaza
din anii 1382 si 1429 cu denumirea '' POSSBAKAY"
Satul Balomir ,prima mentiune dateaza din anul 1479 sub denumirea de '' Balomer"
Satul Saracsau , urme din perioada dacica ( bratara de argint si alte podoabe), prima
mentiune este din anul 1733 sub denumirea de ''SYEREKSZO"
BATALIA DE PE ''CAMPUL PAINII"
Cel mai insemnat eveniment istoric petrecut pe actuaalul teritoriu al
comunei Sibot este legat de lupta dusa impotriva Imperiului Otoman pe
timpul regelui Matei Corvin din anul 1479, eveniment cunoscut sub
numele de '' batalia de la Campul Painii", avandul in fruntea ostirilor pa
Bustul lui Paul Chinezu
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Pavel ( Paul) Chinezul, comitele de atunci al Timisoarei.
Participare locuitorilor comunei Sibot la diferite evenimente istorice :
- Bataliade pe Campul Paini
- Rascoala lui Horea , Closca si Crisan
- Revolutia de la 1848,
- Marea Unire de la 1 DECEMBRIE 1918
- Primul razboi mondial
- Al doilea razboi Mondial
La Chip / u(Şibot). în mai multe documente ce fac referire la pământurile bisericeşti ale
Şibotului, datate Între anii 1 844-1 868. apare toponimul La Chipu (La Chipu Rendu Beltil, cu
variantele La Cypu Rendu Belti şi La Typu (fn Hotam din Szusz La Tyipu Sibothului, Pamântul
la Tyepu Sibothului, Holda in Rindu Tyipului ultimele, cel mai probabil, transcrise greşit.
Toponimul este greu de localizat exact În funcţie de toponimia actuală, schimbată pe parcursul
unui secol şi jumătate. Cu toate acestea, Într-o lucrare recentă, este semnalat faptul că şibotenii
numesc locul unde a fost ridicată În vechime statuia lui Pavel Chinezul La Chip. Precizări
precum In Hotaru din Szusz sau numărul cadastral apropiat cu cel al locului Cânepişte sugerează
situarea sa în hotarul de sud al satului, cu alte cuvinte În zona presupusă ridicării monumetului
medieval. Dacă toponimul reflectă tradiţia şibotenilor asupra înfăţişării primului monument, este
un lucru ce poate cu greu să fie dovedit, deocamdată".
La Heiuri (Şibot). Locul numit astfel se află pe prima terasă din dreapta văii Cugirului,
în teritoriul numit fn Telini, dar fără să putem preciza exact în ce zonă. Toponimul indică
existenţa unor locuri de casă, cel mai probabil construcţii dispărute, cu sensul de sat părăsit.
Polgradia (Balomiru de Câmp). Consultarea unor documente de arhivă inedite,
referitoare la localităţile de pe Valea Cugirului, ne-a prilejuit surpriza de a descoperi informaţii
interesante sub aspect istorico-arheologic, consemnate în secolul al XIX-lea. Din raţiunile
bisericii greco-catolice a Balomirului, pe anii 1846, 1848 şi dintr-o notabilitate pe anul 1863
poate fi extras un toponim ce merită a fi discutat in răndurile de faţă. Astfel, la 1846 este pomenit
locul numit "Plolgradia in Szatu Veryu a Ioane Kudser. Doi ani mai târziu, la 1848, aflăm despre
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posesia unui notar, anume "D. Amon Balomiri Notarasu Polgradia. Peste 15 ani, la 1863 este
datată o notabilitate, din care rezumăm unnătoarele: "Sau cumperatu in anulu 1859 totu prin
subscrisulu ca Curatoru primariu 40 de ferdele de varu pe sama Sf Biserici, pastrandusa acela
varu in Polgradia Biserici .
Din aceste însemnări reiese in evidenţă toponimul Polgradia, cu o formă probabil greşită
de transcriere Plolgradia, între anii 1846-1863. Localizarea foarte exactă a acestuia e mai greu de
stabilit, Însă, in linii destul de aproximative, aria de circumscriere este delimitată la zona nordestică a hotarului localităţii, undeva intre vatra satului şi Mureş. Localizarea este înlesnită de
insemnarea din anul 1846, unde se vorbeşte de Plolgradia in Szatu Veryu, ceea ce ne arată că
aceasta se găsea în cotul larg al Mureşului, numit şi azi de localnici Satu Vechi sau Fundoaie".
Ar putea exista obiecţia, că neam afla, in fapt, in faţa unei progradi, cum ar putea tenta, mai ales,
menţiunea din anul 1863, unde apare specificat Polgradia Biserici. însă, În cazul din urmă,
credem că este vorba de o posesiune a Bisericii asupra unei părţi din hotarul numit Polgradia, pe
locul vechiului sat. Astăzi, sub toponimul Progadie, sătenii desemnează cimitirul nou, aflat în
extremitatea nord-estică a vetrei actuale, nu foarte departe de Satu Vechi. În opinia noastră, în
cazul de faţă avem de-a face cu o etimologie populară, prin care vechiul toponim Polgradia, cu
vechiul sens uitat, se transfonnă intr-unul pe înţelesul modern, actual, Progadie.
Atât rădăcina Po/- cât şi terminatia - grad (ia) sunt de orgine slavă. Prima s-ar putea
traduce prin Câmp, aici având exemple precum Kosovopo/je (Câmp"/ Mier/ei) sau o traducere În
documentele slave a oraşului Câmpu/ung, care devine Do/gopof6. O altă posibilă variantă ar fi
cea a traducerii prin Poiană, documentat În toponimia românească prin nume precum Polieni sau
Po/nicul (În Moldova), la care s-au mai păstrat Încă 1 din grupul vechi slav lja ce compuneau
odinioară cuvântul Poljana. Cât priveşte terminaţia - gradia ea derivă desigur de la slav. grad
(oraş) la care s-a alăturat grupul - ia, caz ce particularizează toponimul nostru, spre deosebire de
toponimele terminate În grad transilvănene: Ţeligrad, Bălgrad şi Moigrad sau toponimul Grad
(Divici), de pe linia Dunării". În acord cu aceste observaţii ar putea fi avansată o încercare de
traduce a toponimului Po/gradia prin Cetatea / Oraşul de Câmpie
Rimetea (Balomiru de Câmp) - toponim atestat documentar În anul 1847 În hotarul
Balomirului, fără a-i cunoaşte astăzi localizarea. Din punct de vedere etimologic, acesta indică
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fie un loc ce a fost sălaş pentru un pustnic sau un călugăr, fie, într-o altă interpretare, ar însemna
"loc deşert, pustiu"". Dacă acceptăm prima variantă, toponimul ar căpăta o valenţă aparte, ce ne
trimite în sfera ipotezelor privind posibilitatea prezenţei pe respectivul loc a unui loc de
rugăciune.
Sălişte / Silişte (Balomiru de Câmp) - toponimul se găseşte În hotarul localităţii
Balomiru de Câmp, in partea estică a vetrei actuale a satului, În zona de vărsare a râului Cugir in
Mureş. Acesta indică existenţa, in locul respectiv, a unor ruine sau a vetrei unui vechi sat
Etimologic, numele derivă din < bg. Selişte Cazul de faţă se confirmă. Din informările pe care
le-am primit de la unii locuitori ai 8alomirului de Câmp se păstrează tradiţia conform căreia În
Sălişte / Silişte ar fi fost una din vetrele satului, în vremuri însă nu prea vechi.
Este interesant, În ultimele cazuri de la Balomiru de Câmp, vehicularea unor toponime
sinonime, Însă provenind din fonduri lexicale diferite, anume latin şi slav. Desemnarea prin
Săteşti a primei vetre a satului Balomiru de Câmp, nu este lipsită de importanţă. Forma mai
nouă, preluată din fondul slav, de Sălişte / Silişte a cunoscut o largă răspândire În cursul evului
mediu in Transilvania şi nu numai, ea fiind fonna ce s-a impus până in perioadele recente. In
zona imediat Învecinată, toponimul se regăseşte sub forma Sălişte in hotarul actualei localităţi
Săliştea (f. Cioara)", pe locul unde a existat vatra fostei localităţi Archiş, dispărută in cursul
evului mediu. Este de subliniat, nu in ultimul rând, tradiţia puternică ce s-a păstrat în legătură cu
vetrele vechi ale satului Balomiru de Câmp, mai slab reliefată În alte locuri de pe Valea
Cugirului şi nu numai.
Obreje (Balomiru de Câmp, Vinerea. Şibot. Sărăcsău, Băcăinţi) - În localitatea
Vinerea desemnează marginea unei terase ce porneşte din ultima ramificaţie a Culmii lui Pălru.
şi care continuă până în hotarul sudic al Şibotului. B. Vulcu a semnalat termenul de obreje de la
Vinerea prin sensul de "ridicături mici pe câmp sau şes sau chiar pe şesul dealului,,. Forma
aceasta, neîntâlnită de noi, îşi poate avea explicaţia prin prezenţa, într-adevăr, a unei mici movile
de pământ pe amintita terasă, care nu prezintă însă alte denivelări naturale sau artificiale. Sub
acelaşi nume este cunoscută marginea terasei a doua din stânga Mureşului, începând cu hotarul
vestic al Şibotului, până în hotarele localităţilor Sărăcsău şi Băcăinţi.
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La Balomiru de Câmp apare semnalat toponimul Obrezse (la 1 847), sau Obreja, el
desemnând o porţiune din terasa a doua de pe stânga Mureşului, la sud de sat, corespunzând
actualei şosele europene şi intră în hotarul estic al Şibotului.
Intenţia noastră de a semnala toponimul în discuţie s-a sprijinit pe desele referiri în
literature de specialitate la descoperiri arheologice în perimetre desemnate în acest mod.
Amintim aici că materiale arheologice au fost descoperite, spre exemplu, în locurile denumite
Obreje de la Unirea (Hdr, Obreje (Căpâlna, Ab) ori în imediata vecinătate, la Obreje (Ceru
Băcăinţi). Într-adevăr, în cazul localităţi lor Balomiru de Câmp, Sărăcsău şi Băcăinţi, terasele
denumite Obreje conţin urmele unor vechi locuiri omeneşti .
Săracsău - este numele actual al localităţii Sărăcsău, localitate al cărei hotar se extinde şi
la stânga Mureşului, în spaţiul analizat de noi. Denumirea aşezării ne indică o legătură evidentă
cu sarea, fie în relaţie cu transportul de sare pe Mureş, fie datorită prezenţei în zonă a unor
"'sărăruri" .
Într-un document datat la 1291 , numele actualei localităţi Aurel Vlaicu apare numele de
terra Sohtheluk, Denumirea Sohtheluk, de origine maghiară, s-ar traduce prin "teren sărat".
situaţie ce permite enunţarea ipotezei ca numele iniţial al localităţii să fi fost Sărătura, din care a
derivat şi forma maghiară . Existenţa într-un areal destul de restrâns a câtorva toponime c e fac
aluzie la zăcăminte de sare îşi poate avea explicaţia în două moduri. Primul ar fi existenţa unor
ape sărate, fapt dovedit de hidronimele Valea Rea , Valea Sărăţii, alături de care poate fi trecută
şi forma Sărătură (Sohtheluk) pomenită în anul 1291 . Cea de-a doua interpretare ar putea fi
exprimată în sensul luării în considerare a văii Mureşului ca arteră principală folosită pentru
transportul , pe cursul întregului ev mediu, a blocurilor de sare provenite din zonele salinifere ale
Transilvaniei, fapt care ar fi putut genera apariţia, spre exemplu, a numelui satului Sărăcsău.
Toponimele pot aduce, în opinia lingviştilor şi nu numai - un număr tot mai mare de
istorici şi arheologi situându-se pe aceeaşi poziţie -, un important aport la problema simbiozei
dintre diferitele populaţii care au existat şi convieţuit în zorile evului mediu timpuriu"'. Este şi
cazul acelora Balomir, SIăvoaia, Polgradia, Superiori Kumillu sau Kunertu.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Șibot este situată în partea sud-vestică a județului Alba pe cursul mijlociu al
Mureșului, pe culoarul Orăștiei, străjuit la nord de Munții Vântului, iar la sud de Munții Șureanu.
Mureșul este apa curgătoare care drenează întreaga suprafață a comunei.
Teritorial administrativ are o suprafață de 4172 ha, ceea ce reprezintă 0,67% din
suprafața județului și cuprinde 4 sate: Șibot - reședința comunei, Băcăinți, Balomiru de Câmp și
Sărăcsău.
Șibot se află la o distanță de 27 km de municipiul Alba Iulia, reședința județului, iar
orașele cele mai apropiate sunt Cugir la 12 km, Orăștie ( jud Hunedoara) la 12 km. Principala
cale de comunicație care străbate comuna Șibot este DN 7 (București-Pitești-Sibiu-Deva-Arad),
care asigură legătura dintre partea vestică a țării prin culoarul Mureșului, drumul județean DJ
700 A de pe malul drept al Mureșului asigură legătura cu localitatea Geoagiu, respectiv Vințu de
Jos. Legătura cu celelalte localități se face și pe calea ferată, Șibot fiind și nod de cale ferată. În
apropierea localității Șibot se află un aerodrom cu suprafața de 28 ha cu pistă înierbată. De
asemenea pe treritoriul comunei Șibot se află și traseul viitoarei autostrăzi, ceea ce oferă noi
oportunități de dezvoltare locală.
Şibotul este un nod de cale ferată, cel de al doilea sat, Balomiru de Câmp beneficiind de
acces doar la trenurile personale.
Pe teritoriul comunei Mureşul formează o luncă cu o lăţime de 7-8 km, comuna fiind
împărţită asimetric , majoritatea fiind pe malul stâng, pe malul drept în localităţile Sărăcsău şi
Băcăinţi aceasta variind între 300-400 m.
Comuna fiind traversată de râul Mureş şi râul Cugir, luncile acestora ocupă o parte
importantă din relieful comunei, altitudinea acestora fiind de 200-250 m faţă de nivelul mării. În
partea nordică forma de relief este cea de deal, acestea fiind dealuri subcarpatice ale Munţilor
Metaliferi, a căror altitudine medie este de 400 m faţă de nivelul mării.

Page
24

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

-

principalele tipuri de sol predominante:

Extinderea redusă a suprafeţei comunei face ca formele de relief să fie reduse, întâlnindu-se
trei trepte de relief, iar răspândirea solurilor este în funcţie de acestea.
În zonele premontane ce prezintă forme înalte în partea de nord, pe dreapta Mureşului se
întâlnesc soluri brune de pădure podzolite, mai sărace în humus, cu textura grosieră, pretabile
mai mult păşunilor şi pădurilor.
În treapta mijlocie, cea a teraselor formate în zona centrală şi sudică a comunei, precum li în
treata de luncă, zona Mureşului, Cugirului şi a văii Cerului, solurile sunt humico-gleice,
cernoziomuri puternic levigate, aluviuri şi soluri aluviale. Acestea sunt soluri fertile, bogate în
humus şi se pretează în mare culturilor agricole.
-

resursele naturale (din sol, apă, aer etc.):

Pe teritoriul comunei Şibot nu se găsesc substanţe minerale utile care ar putea face obiectul
unor exploatări.
Râul Mureş care străbate comuna Şibot oferă o bogată resursă naturală, agregatele minerale
extrase fiind exploatate ca produse de balastieră.
-

vegetaţia (peisajul natural şi cultivat etc):

Peisajul natural este dominat de un relief plan în cea mai mare parte, dezvoltat în lunca şi
terasele Mureşului. Are un aspect monoton, dar în partea de nord apar în evidenţă dealurilor
subcarpatice ale Munţilor Metaliferi- Munceii Vântului, dar care au o valenţă deosebită ce pot să
facă obiectul unor exploatări în domeniul turismului.
Varietatea reliefului, vale și lunca Mureșului, a florei și faunei precum și caracteristicile
climatice o fac atractivă din punct de vedere turistic. Fiind traversată de râul Cugir și râul Mureș,
luncile acestora ocupă o parte importantă din relieful comunei. Fauna este reprezentată de turme
de mistreți, în bălțile cu stuf și papură se găsesc fazani și potârnichi, precum și rațe sălbatice.
Activitatea omului este canalizată mai ales în direcţia practicării agriculturii şi a cadrului
construit, dar care nu a influenţat în mod direct peisajul natural.
Page
25

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

II.3 Infrastructura locala
Stația CFR Șibot, precum și cea de la Balomiru de Câmp se găsesc situate pe culuarul IV
Pan-European între Coșlariu-Teiuș și Simeria. Gara Șibot este stație pentru trenurile personale și
accelerate. Infrastructura rutieră interioară formată din drumuri asfaltate asigură condiții
transportul auto, firma de transport Livio Dario asigurând legăturile cu orașele Alba Iulia, Sebeș
și Cugir. Există și autobuze în convenție care transportă lucrătorii la SC Sews Orăștie și la firme
private din Sebeș și Alba Iulia.
Localitatea are puncte de tangență și colaborări în privința specificului agricol cu
localitățile e învecinate din județul Hunedoara datorită poziției sale de extremitate a județului
Alba.
II.4 Invatamantul
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii

In localitatea Sibot se regasesc urmatoarele arhitecturi importante:
-

cetăţi şi castele: Obiectivele cu valoare de patrimoniu aflate pe teritoriul comunei nu
oferă puncte deosebite de interes. Se remarcă totuşi la Sărăcsău şi Băcăinţi construcţii
vechi executate din piatră. În localitatea Băcăinţi se află 2 construcţii declarate
monumente istorice şi de arhitectură: „ruinele turnului bisericii de piatră şi ale pivniţei
boltite”- sec XIII. De asemenea la Şibot se află biserica „Adormirea Maicii Domnului”sec.XVIII.

-

biserici şi mănăstiri: În localitățile componente se găsesc biserici ortodoxe, iar localitatea
Șibot și Sărăcsău există de asemenea și biserici greco-catolice;

-

case memoriale: Există un muzeu al localității Șibot amenajat în incinta Căminului
cultural, în care se află dovezi materiale privind istoria localității încă din timpul
stăpânirii romane. Prima atestare documentară al localității Șibor datând din 1281;

-

castre (roman, dacic etc.): Există urme ale stîpânirii romane, fiind descoperite urmele ale
unor zidurilor romane, precum și vase ceramice și monede;

-

meşteşuguri specifice: țesutul covoarelor în localitatea Balomiru de Câmp, confecționarea
de obiecte din lemn la Sărăcsău și Băcăinți;

-

herghelii de cai relevante: Nu;

-

creșterea oilor și a vacilor

-

tipuri de turism practicate: agroturism

Patrimoniul monumentelor de arhitectură al comunei poate susţine parțial o activitate de
turism rentabilă, aceasta fiind greu de integrat într-un circuit turistic de anvergură.
Comuna dispune de două unităţi cu activităţi specifică turismului, amplasate pe DN 7, la
intersecţia cu DJ 107A. Pe partea dreaptă a şoselei este amplasat Hanul Şurianu, o veche unitate

Page
27

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

a cooperaţiei, ce oferă servicii de cazare şi alimentaţie publică. Pe cealaltă latură a şoselei, vis-avis de han se află SC Flocance SRl, unitate cu acelaşi specific, proprietate privată.
Şansa localităţii este dată de vecinătatea căilor de circulaţie majoră şi a viitorului aeroport
prin dezvoltarea agroturismului. Din acest punct de vedere cel mai bine sunt plasate localităţile
Sărăcsău şi Băcăinţi, situate pe malul drept al Mureşului, într-o zonă pitorească, cu relief
spectaculos, reprezentat de dealurile împădurite (cu stejari seculari, monumente ale naturii în
pădurea Sărăcsău) cu o bogată faună cinegetică.
-

obiceiuri locale: Există obiceiuri legate de momentele importante de peste an, cum ar fi
obiceiurile de

Crăciun-colindele, obiceiurile de Anul Nou, obiceiuri de Bobotează,

obiceiurile de Paști, obiceiurile lăsate de lăsatul postului de Paști-opaița, obiceiuri
importante din viața satului-hora, capra, steaua, sosasca, la macică, etc., obiceiuri
importante din viața omului-nașterea și botezul, căsătoria și nunta, moartea și
ceremonialul de înmormântare;
În lucrarea monografică a domnului profesor Ioan Mițariu Nasc și la Câmpul Pâinii oameni
se face referire la existența unui număr de 35 personalități locale- profesori, medici, ingineri, etc.
O personalitatea care a dat și numele școlii din localitate este Iosif Sârbu, primul campion
olimpic de tir, medaliat cu aur la Olimpiada din 1952 de la Helsinki.
Echipamente prezente sau accesibilitate
Servicii
Invăţamânt

Categorii
Primar

Observatii*
Şcoala cls. I-IV Sărăcsău,
Băcăinţi, Balomiru de Câmp
Secundar
Şcoala cu cls. I-VIII „Iosif Sârbu”
Şibot
Medicale
Medic
Medic de familie, medic veterinar
Altele....
Cabinete medicale în Șibot,
Balomiru de Câmp, Băcăinți
Sportive
Terenuri sportive (de
Teren de fotbal în Șibot și
fotbal, tenis...)
Balomiru de Câmp
* - in cazul inexistenţei, precizaţi modul de asigurare a acestora (distanţe, locaţii...)
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Observatii: Existența cabinetelor medicilor de familie în toate localitățile componente ale
comunei asigură desfășurarea în bune condiții a activității de asitență medicală primară. În
localitatea centru de comună Șibot funcționează o farmacie.
Activităţi sociale şi instituţii locale:
Institutii publice (primării,
consilii, etc)
ONG-uri (asociatii, fundatii,
alte organizatii)

Denumire
Primăria comunei Şibot
Consiliul Local Şibot
Asociaţia pentru Integrarea
Romilor Şibot

Servicii oferite
Administraţie publică
Asistenţă socială

Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu:
Proiecte implementate in comuna (2005-2010):
Proiectul

Finantator Valoarea
proiectului
1 „Împreună pentru UE și
54.000 Euro
sănătatea ta”
Guvernul
României

Perioada
Principalele obiective
implementarii
15.01- organizarea unui cabinet
14.12.2009
medical
dotat
conform
standardelor
- informaţie şi educaţie sanitară
- înfiinţarea unui ONG al
romilor
2006-2008
- modernizarea
drumurilor
comunale din Șibot, Balomiru de
Câmp

2 Modernizare
Guvernul
artere principale României
și de acces în
comuna Șibot

2.974.530
lei

3 Alimentare
cu Guvernul
apă a localității României
Balomiru
de
Câmp

497.033,87
lei

2009-2010

-alimentarea cu apă a localității
Balomiru de Câmp

4 Aducțiune cu apă Guvernul
potabilă
a României
localității
Sărăcsău

117.890 lei

2010

- aducțiunea cu apă potabilă a
localității Sărăcsău

Page
29

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

II.6 Situatia socio-demografica
Conform estimărilor(1), la 1 ianuarie 2009 populaţia stabilă a comunei Şibot constituia
2489 persoane, 15.27% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în limitele comunei
este de 48.3 locuitori/km2.
La recensământul din anul 2002(2), populaţia comunei alcătuia 2480 locuitori, 48.27%
bărbaţi şi 51.73% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 15.32% pe când persoanele peste 59 de
ani alcătuiau 28.83% din populaţia totală. În 2002 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de
48.1 locuitori/km2.
Mai jos se prezintă structura populaţiei pe sexe şi vârstă, după limba maternă, precum şi
după etnie şi confesiune în comună conform recensământului din 2002.
Populaţia pe sexe şi vârstă în comuna Şibot la recensământul din 2002 (2)

Grupe
de
vârstă

Ambele sexe
Număr
persoane

% faţă de
total

Bărbaţi
Număr
persoane

Femei

% faţă
de total

Număr
persoane

% faţă
de total

Sub 15
ani

380

15.32%

189

7.62%

191

7.70%

15 - 59
ani

1385

55.85%

710

28.63%

675

27.22%

60 ani şi
peste

715

28.83%

298

12.02%

417

16.81%

Total

2480

100.00%

1197

48.27%

1283

51.73%

Structura etnică a populaţiei în comuna Şibot la recensământul din 2002
Etnia

(3)

Număr persoane

% faţă de total

2437

98.27 %

Români
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Populaţia pe sexe şi vârstă în comuna Şibot la recensământul din 2002 (2)
Ambele sexe

Grupe
de
vârstă

Număr
persoane

% faţă de
total

Bărbaţi
Număr
persoane

Maghiari
Romi (Ţigani)
Germani

Femei

% faţă
de total

Număr
persoane

% faţă
de total

9

0.36 %

33

1.33 %

1

0.04 %

Structura populaţiei după limba maternă în comuna Şibot la recensământul din
2002(3)
Limba maternă

Număr persoane

% faţă de total

2472

99.68 %

Maghiară

7

0.28 %

Germană

1

0.04 %

Română

Structura confesională a populaţiei în comuna Şibot la recensământul din 2002

(3)

Număr
persoane

% faţă de total

2279

91.90 %

Romano-catolică

7

0.28 %

Reformată

2

0.08 %

Penticostală

16

0.65 %

Greco-catolică

43

1.73 %

Baptistă

17

0.69 %

Confesiunea/Religia

Ortodoxă
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Structura populaţiei după limba maternă în comuna Şibot la recensământul din
(3)
2002
Limba maternă

Număr persoane

% faţă de total

Altă religie

101

4.07 %

Fără religie

6

0.24 %

Religie nedeclarată

9

0.36 %

Evoluţie/
Populaţie

1995

2002
Regresie

Soldul
migrării

Soldul
natural
(natalitateamortalitate)

Sub 14
ani

Peste 60
ani

2002

2002

Populaţia
activă
(persoane
le între 14
-60 de ani)

Şomaj

Total

2549

2480

648

844

902

86

%

100

100

26,13

34,03

36,37

3,47

Observatii: Populaţia totală a comunei Şibot este cuprinsă în patru comunităţi distincte cuprinse
în cele patru comunităţi. Conform recensământului din 2002 majoritatea sunt de români (2437
persoane), restul populaţiei fiind formată din maghiari (9 persoane), romi (33 persoane) şi
germani (1 persoană)
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II.7 Economia
Activitățile economice au un profit mixt, agricultura intensă fiind dublată de creșterea
sistematică a animalelor. Ramura economică de baza pe teritoriul comunei o constituie
permanent agricultura alături de care s-a dezvoltat creșterea animalelor, a plantelor tehnice.
Predomină exploatațiile mici, familiale gestionate în regie proprie. În acest tip de exploatații
activitatea productivă se îmbină cu viața familială, lucrările fiind executate în mare parte de
membrii familiei, iar munca salarială (sezonieră) este puțin utilizată.
Se observă o tendință de creștere a dimensiunii medii a exploatațiilor agricole însoțită de
reducerea numărului total al acestora. Există pe raza comunei un număr de 5-6 expoatații cu
dimensiunea economică de peste 20 UDE, care se ocupă fie cu cultivarea plantelor, fie cu cultura
plantelor și creșterea animalelor. Baza de producție a acestora o constituie terenul arendat.
Datorită faptului că înainte de anul 1989 peste 90% din populația activă a comunei era
încadrată în muncă la Uzina Mecanică Cugir, precum și a politicilor de dezvoltare industrială a
existat o slabă preocupare privind existența unor activități industriale pe teritoriul comunei.
Schimbările din ultimii 20 de ani au influențat timid inițiativele locale, aceasta și datorită
inexistenței unei strategii locale de dezvoltare. Orientarea spre sectorul agricol în regimul de
gospodării individuale a fost o alternativă pentru forța de muncă disponibilizată de la uzina din
Cugir. Veniturile realizate din aceste activități agricole au completat salariile compensatorii,
astfel încât punctual și pe termen scurt localnicii au găsit o rezolvare financiară.
În prezent activitățile industriale sunt reduse, ele fiind reprezentate de intreprinderi
private cu obiect de activitate prelucrarea materiilor prime locale provenite din activități agricole,
unități de prestări servicii și mică producție - confecții metalice, tâmplărie, reparații auto.
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Repartizarea populaţiei active (18-65 ani)
Populaţia
activă

Sector
Sector
Sector agricol industrial şi de
comerţ
artizanat

de Sector privind
serviciile

Total 902

279

400

68

155

%

31

45

7

17

100

Agricultură

Total
%

Nr.capete
din care:
de animale
Terenuri
împărţite pe
arabile
zone
de
(Ha) – pe
relief
Productive
zone de
pe
relief
zonă
de
relief
(Ha)
284
3216
1811
100
100
56,31

Neproductive
pe zonă de
relief
(Ha)

Păşuni
zonă
relief
(Ha)

95
2,95

1290
40,11

Păduri
pe
zonă
Viţă de vie
de
pe
şi livezi pe
relief
de
zonă
de
(Ha)
relief
(Ha)
20
730
0,62
100

Observatii: În comună predomină exploatațiile mici, familiale gestionate în regie proprie.
În acest tip de exploatații activitatea productivă se îmbină cu viața familială, lucrările fiind
executate în mare parte de membrii familiei, iar munca salarială (sezonieră) este puțin utilizată.
Se observă o tendință de creștere a dimensiunii medii a exploatațiilor agricole însoțită de
reducerea numărului total al acestora. Există pe raza comunei un număr de 5-6 expoatații cu
dimensiunea economică de peste 20 UDE care se ocupă fie cu cultivarea plantelor, fie cu cultura
plantelor și creșterea animalelor. Baza de producție a acestora o constituie terenul arendat.
Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
MicroTotal
Întreprinderi Întreprinderi
întreprinder
Întreprinderi
cu
întreprind
cu 10 - 50 cu 50 - 250
i cu 1-10
peste 250 salariaţi
eri
salariaţi
salariaţi
salariaţi
12
Număr 12
%

100

100
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Observatii: Comerț și alimentație publică- 7 unități
Prelucrare lemn și mobilă -2 unități
Ferme pentru creșterea suinelor și tratarea semințelor – 1 unitate
Prelucrare prin așchiere a metalului – 2 unități
Datorită faptului că înainte de anul 1989 peste 90% din populația activă a comunei era
încadrată în muncă la Uzina Mecanică Cugir, precum și a politicilor de dezvoltare industrială a
existat o slabă preocupare privind existența unor activități industriale pe teritoriul comunei.
Schimbările din ultimii 20 de ani au influențat timid inițiativele locale, aceasta și datorită
inexistenței unei strategii locale de dezvoltare. Orientarea spre sectorul agricol în regimul de
gospodării individuale a fost o alternativă pentru forța de muncă disponibilizată de la uzina din
Cugir. Veniturile realizate din aceste activități agricole au compensat salariile compensatorii,
astfel încât punctual și pe termen scurt localnicii au găsit o rezolvare financiară. Din păcate nu sa intuit necesitatea dezvoltării pe termen lung, fapt pentru care o parte din familiile mai tinere au
ales să lucreze în străinătate.
O altă oportunitate a localității o constie resursele de agregate naturale exploatate din
valea râului Mureș. Din păcate rezultatele agregatelor minerale existente pe teritorul
administrativ al comunei nu se transformă în produse finite pe plan local. Astfel firme ca SC Elis
Pavaje SRL, SC Hidroconstrucția SA Sebeș, SC Total NSA Sibiu și-au dezvoltat activitatea
princilală

în localitățile, Petreși, Sebeș, Sibiu, ceea ce reprezintă un dezabvantaj pentru

comunitatea locală. Acestea sunt motive în plus pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare
locală și încheierea unor parteneriate public-private.
Comerţ şi sector de servicii
Tipuri de comerţ Număr
(industrial, agricol,
piscicol etc.)
Magazine mixte
3
Comerț
de 1
combustibil
Comerț artizanal
1

%
din Întreprinderi
din
numărul
sectorul terţiar
Număr
total
(servicii)
43
14
14
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Restaurante
motel
Total

și 2

29
100

100

Observatii: Zona situată la intersecția DN 7 cu drumul județean spre localitatea Cugir
este cea mai vizibilă și mai frecventată de către turiști.
Organizarea actuală a zonei include 2 restaurante cu spații de cazare, 1 stație PECO și 1 magazin
de artizanat. Din păcate aceasta este organizată în mod asemănător cu celelalte servicii de pe
drumul național.
În viitoarea strategie se preconizează dezvoltarea zonei în conformitate cu ceea ce
înseamnă o arie de servicii prin asigurarea unor servicii complementare, inclusiv de valorificare a
probuselor locale și bio.
Astfel de măsuri pot influența creșterea numărului persoanelor angajate și promova
activități alternative.
Pespectiva localităţii este dată și de zona de vecinătate a căilor de circulaţie majoră prin
dezvoltarea agroturismului și valorificarea tradițiilor populare locale. O altă oportunitate a
localității o constitue resursele de agregate naturale exploatate din valea râului Mureș, care ar
putea fi transformate în produse finite pe plan local.
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II.8 Turismul
Obiective Turistice


Villa rustica, epoca romana - Bacainti



biserica ortodoxa de zid "Sf. Arhidiacon Stefan" - Bacainti
Construita la 1744, lacasul a fost transformat radical in 1895. Desi nu a pictata, biserica a
beneficiat de talentul unor artisti in decorare asa cum s e observa la obiectele destinate oficierii
cultului: icoane, cruci, clopotul. biserica ortodoxa de zid "Adormirea Maicii Domnului" – Sibot.
Monumentala cu nava acoperita de o cupola, turnul-clopotnita
incadrat navei, biserica a fost ridicata incepand cu anul 1826. Pictura a
fost realizata in a doua jumatate a secolului al XX-lea.



biserica ortodoxa de zid "Adormirea Maicii Domnului" - Balomiru de
Camp
Edificiul a fost ridicat in prima jumatate a secolului XIX. Neobisnuitul sau il constituie situarea
turnului-clopotnita in partea rasariteana, adosat altarului; absida semicirculara, naos
dreptunghiular cu bolti, pronaos cu foisor de lemn si pridvor adaugat in 1974.



biserica ortodoxa de zid "Sf. Apostoli Petru si Pavel" - Balomiru de Camp
Biserica, de proportii reduse, lipsita de componente decorative, edificata in 1848, cu absida
poligonala decrosata acoperita cu o bolta semicilindrica, nava dreptunghiulara cu bolta
semicilindrica si turnul-clopotnita ce se inalta doar cu un nivel deasupra acoperisului bisericii,.
Clopotul sau, poate fi admirat in expozitia permanenta a Muzeului National al Unirii.



capela troita-Sibot



pestera Casa zmeului- Bacainti



stejari seculari, monumente ale naturii- padurea Saracsau



Ansamblul ,,Biserica de piatra" - Bacainti , sec XIII



Turnul ,,Bisericii de piatra" ruine - Bacainti, sec XIII



Capela Troita - Sibot, anul 1899
Monumente



monumentul comemorativ Paul Chinezu - Sibot
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategica
Administratia publica locala a localitatii Sibot a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Sibot, în mod participativ, în vederea unei
dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru atragerea
finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Sibot, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Sibot, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Sibot;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Sibot;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Sibot si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Primar Tomus Ilie, Olari Niculita;
Oana Marinela; Stef Vasile; Stanca Vasile; Pilt Cornel; Georgescu Lucia; Nuta Georgiana
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Sibot.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Sibot, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Sibot, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a
impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Sibot, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Sibot, astfel
incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va creste si
atractivitatea turistica a comunei.

Page
42

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta magazinelor comerciale la nivelul satelor:
- Slaba valorificare a traditiilor;
Bacainti (3); Saracsau (3); Balomirul de Camp (3); Sibot
- Numarul mic de locuri de munca in comparatie cu nevoia
(4);
de angajare;
- Existenta a 3 balastier;
- Lipsa unui punct de sacrificat animalele;
- Existent crescatoriilor de porci;
- Lipsa unui centru de colectare;
- Existent a 2 proiecte pe 313 castigate in cadrul
- Lipsa unei piete comerciale ( a fost dar s-a desfintat);
comunitatii;
- Lipsa pensiunilor agroturistice;
- Existenta unor obiective turistice precum: Turnuri
- Poluare provocata de balastiere;
(bacainti); Pivnite vechi (Saracsau); Muzeul Satului;
- Existenta Muresului;
- Existenta Bacului peste Mures;
- Existenta formatiei de calusari;
- Existenta de terenuri pentru ATV-uri si Motociclete;
- Exista potential de creare a produselor specifice locului;
OPORTUNITATI
- zona atractiva pentru dezvoltarea economico-turistica
- comuna Salciua este in zona defavorizata
- PNDR, POR, POSDRU si POS Mediu
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-

RISCURI
depopularea zonei;
imbatranirea populatiei;
concurenta cu alte zone;
legislatia europeana in domeniul agriculturii;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Existenta apelor curgatoare curate;

-

Existenta padurii in domeniu local;

-

Terenuri fertile si in mare parte lucrate;

-

Existenta digurilor importriva indundatiilor;

-

Existenta riscului de poluare a apelor datorita
Balastierelor;

-

Existenta riscului de poluare a apelor datorita deversarii
deseurilor de la crescatoriile de porci;

-

Nu sunt decolmatate raurile;

-

Exista comportamentul de a arunca deseuri in rauri de
catre membrii comunitatii;

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale

-

-lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Majoritatea drumurilor sunt rehabilitate;

- Stare degradata a drumurilor agricole si forestiere;

-

Exista depus proiect pentru reabilitare drumuri pe PNDI;

- Stare degradata a drumurilor: Str. Raului; Str. Principala +

-

Exista retea apa potabila cu un grad de racordare 90%;

Rigole; Str. Garii; Str. Tiniretului;

-

Existenta unei retele de alimentare cu energie electrica;

- Lipsa sistemului de canalizare;

-

Existenta retelei de alimentare cu gaz;

- Lipsa alimentarii cu apa, curent, gaz a comunitatii rome;

-

Existenta iluminatului public;

- Lipsa spatiilor si a activitatilor de petrecere a timpului liber;

-

Existenta unei infrastructuri educationale cu dorarile

- Starea trotoarelor precara;

necesare ( 4 scoli si 2 gradinite);

- 1 gradinita nu mai functioneaza;

-

Existenta caminelor cultural renovate si dotate la nivelul
fiecarui sat;

-

Existent serviciilor de colectare a deseurilor;

-

Existent cosurilor de gunoi publice;

-

Existenta terenului necesar realizarii unui teren mixt
(fotbal, tenis de camp si baschet);

-

Existenta terenurilor pentru realizarea a 2 parcuri (str.
Principala si Str. Raului).
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OPORTUNITATI

RISCURI

-

zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică

-

capacitate administrativ-organizatorică locală şi
judeţeană

-

-

celorlalte utilitati
-

PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
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degradarea progresiva a infrastructurii existente şi a

fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL

-

PUNCTE TARI
- Existenta comunitatilor de romi;
- Existenta ansamblului cultural;
- Existenta specialistilor in comunitate;
- Existenta personalului calificat;
- Oameni muncitori;
- Oameni educati si cu bun simt;
- Existenta asociatiilor de crescatori ( 2 de ovine si 1 de
bovine);
OPORTUNITATI

PUNCTE SLABE
- Existenta actiunilor de delicventa in randul romilor;
- Existenta migratiei tinerilor catre orase;
- Existenta unei inertii a comunitatii fapt ce genereaza o
participare publica scazuta in randul membilor acesteia;
- Se resimte nevoia organizarii de cursuri de perfectionare
in vederea dezvoltarii de specialist locali;
- Asociatiile nu dezvolta activitati la nivel optim;

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe

-

regionale, naţionale şi internaţionale;
-

- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul

muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
-

ineficienţa/lipsa

programelor

de

calificare/recalificare

profesională destinate persoanelor din comună;

unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de

-

RISCURI

- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
-

PUNCTE SLABE

Exista terenul afferent dezvoltarii unui azil pentru

-

Lipsa serviciilor de instruire la nivelul comunitatii;

varstnici;
-

Existenta de dispensare in Sibot si puncte de lucru in
Balomirul de Camp si Bacainti;

-

Serviciul de asistenta sociala la nivelul primariei;

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI
-

Cladire proprie;

-

Existenta unei dotari optime;

-

Serviabilitate;

PUNCTE SLABE
-

Colaborare deficitara intre autoritatea locala si ansamblul
cultural;

-

Necesitatea reabilitarii cladirii administratiei publice
locale si amenajarea de spatii pentru arhiva;

OPORTUNITATI
-

-

Lipsa consultarilor publice;

-

Lipsa de actualizarea a website-ului;

-

Lipsa planului de urbanism;

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Sibot.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Sibot si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor
ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA
ECONOMICE
DE TRANSPORT
DEZVOLTATE
REABILITATA
Potential turistic
valorificat

Drumurile agricole si
forestiere reabilitate

Programe de
sustinere a
antreprenoriatului
local

Drumurile Raului,
Principalareabilitate

Punct de
sacrificat animale
infiintat

Rigole pe strazile Garii
si Tineretului realizate

UTILITATI
SERVICII
SI SERVICII
SOCIALE
DE BAZA
REALIZATE
REALIZATE
Sistem de
Programe de
canalizare
dezvoltare
profesionala
Alimentarea
Camin pentru
cu apa, curent, persoane
gaz a
varstnice
comunitatii
rome
Infiintare
punct ISU si
dotare
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Centru de zi
Bacainti

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME

ACTIVITATI
RECREACTIONALE
LOCALE
INFIINTATE
Teren de sport
reabilitat

STRUCTURAREA
LOCALITATII
OPTIMIZATA

Deseuri
agricole
valorificate

Parcuri publice
reabilitate

Plan Urbanistic
General realizat

Studii
potential
energetic
eorlian, solar
si hidro

Locuri de joaca si spatii Spatii de parcare
verzi amenajate
eficiente

Rauri
decolmatate

Harta cadastrala
realizata
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ALTERNATIVE INFRASTRUCTURA
ECONOMICE
DE TRANSPORT
DEZVOLTATE
REABILITATA
Centru de
colectare a
produselor
agricole infiintat

UTILITATI
SI SERVICII
DE BAZA
REALIZATE
Modernizarea
si reabilitarea
sediului
administratiei
publice locale

Piata comerciala
infiintata
Pensiuni
agroturistice
Ferme dezvoltate

Page
52

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

CONDITII
DE MEDIU
OPTIME

ACTIVITATI
STRUCTURAREA
RECREACTIONALE LOCALITATII
LOCALE
OPTIMIZATA
INFIINTATE
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V.2 Seminarul contradicțiilor
REGLEMENTARI
URBANISTICE
NEELABORATE

CAPACITATE LOCALA
SCAZUTA IN
ATRAGEREADE RESURSE

MEDUL ECONOMIC SLAB
DEZVOLTAT

Reglementari urbanistice

Bugete locale insuficiente

Dezvoltare economica precara

specifice neelaborate

pentru dezvoltare

VALORIFICAREA
INSUFICIENTA A
RESURSELOR SI
POTENTIALULUI
LOCAL
Activitati alternative

COEZIUNE
SCAZUTA A
COMUNITATII

Perceptii diferite

nedezvoltate

asupra
comunitatilor

Lipsa Harta cadastrala

Capacitate institutionala scazuta Reticienta investitorilor datorita
lipse planului de dezvoltare, a

Reticienta producatorilor

Interese

fata de asocieri

divergente in

Planului Urbanistic General

comunitate

Experienta scazuta in atragere

Potential turistic si istoric

de resurse

nevalorificat

Proiecte insuficiente pentru
dezvoltare locala
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RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

SECTOR NON-

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN RÂNDUL

GUVERNAMENTAL

CETĂŢENILOR

NEDEZVOLTAT

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

Prezenţa slabă a sectorului

cetăţenilor

faţă de problemele

ONG

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

CARENTE DE
MEDIU

Stare degradata a
drumurilor agricole si
forestiere

Lipsa lucrarilor de

Stare degradata a
drumurilor: Str. Raului;
Str. Principala

Existenta riscului de
poluare a apelor datorita
deversarii deseurilor de
la crescatoriile de porci

Stare degradata Rigole
Str. Garii; Str. Tiniretului;

Exista comportamentul
de a arunca deseuri in
rauri de catre membrii
comunitatii;

decolmatare a raurilor

comunităţii
Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor

Poluare provocata de
balastiere
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PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

REŢEA APĂ –CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

MĂSURI
NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

Parteneri interesaţi
în proiecte
neidentificaţi

Lipsă reţea canalizare şi staţie Strategia administraţiei de
atragere a investitorilor
de epurare
precara

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Lipsa alimentarii cu apa a
comunitatii rome;

Facilităţi locale nestabilite

Capacităţi insuficiente în
atragerea de investitori străini

SURSE
FINANCIARE
INSUFICIENTE
LA NIVEL LOCAL
Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii
Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE
MUNCĂ
Locuri de munca
insuficiente

Spirit antreprenorial
scăzut

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor de
reconversie
profesionala
Grad crescut de
depopularizare a
satelor
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V.3 Seminarul directiilor strategice
A. Direcţia strategică: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI SIBOT
Domenii
Educaţie
Formare
Informare
Consultanţă
Dezvoltarea sectorului
civic

Formarea echipei de
gestionare proiecte şi
programe
Planificare şi atragere
resurse financiare
Mobilizare şi implicare
a cetăţenilor în
dezvoltarea locală
















Activităţi
Perfectionarea continua a cadrelor didactice calificate din şcolile şi grădiniţele comunei
Formare profesională în domeniul agricol
Formare profesională în domeniul procesării și serviciilor
Crearea de centre de informare de tip telecentru la sate
Creare reţele de informare locale (radio, internet pe cablu)
Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii
Înfiinţarea grupurilor de producători
Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Înfiinţare ONG
Formare personal
Formare echipă şi atragere resurse umane specializate

 Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale, profil comunitar
 Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate pentru obiectivele ce necesită reabilitare/ renovare
 Întocmire cereri de finanţare, atragere surse de finanţare, implementare proiecte
 Realizare calendar cu întilniri cetăţeneşti periodice
 Participare la realizarea planului de investiţii
 Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
 Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
 Informare şi mobilizare cu scopul creşterii spiritului asociativ şi participarii comune
 Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii şi realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor

Page
56

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba
B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI ȘIBOT
Domeniu
Reabilitare infrastructură de acces:





Activităţi
Modernizarea străzilor din satele aparţinătoare comunei Șibot;
Modernizarea drumurilor comunale;
Reabilitarea drumurilor vicinale, forestiere şi drumurilor de acces spre zonele cu potenţial turistic;
Realizare canalizare şi staţii de epurare
Realizare staţii de tratare şi extindere reţea de alimentarea cu apă

Reabilitare şi extindere reţea apă –canal:




Amenajări ecologice

 Realizarea de lucrari hidrotehnice de protecție a zonelor expuse riscului de inundații
 Protejarea pajiştilor şi pădurilor
 Promovarea funcțiilor recreative ale pădurii și ale habitatelor montane

Amenajări turistice




Realizare sitem colectare deseuri

Construirea/renovarea/modernizarea
şi dotarea clădirilor administrtive si
cultural-sportive

Crearea de spații pentru parcarea autoturismelor si autocarelor și reabilitarea celor existente
Concesionarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere
 Realizarea unor spații de depozitare a containerelor pentru colectarea selective a deșeurilor
 Renovarea şi dotarea şcolilor, căminelor culturale, dispensarului
 Dotarea muzeului etnorafic

Investiţii noi şi dotări pentru economia
socială

 Investiţii noi şi dotări pentru centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 Construire și dotare centru de zi pentru persoane vârstnice

Investiţii pentru servicii de administrare
locală, dotarea cu utilaje şi echipamente:

 Investiţii pentru pompieri
 Investiţii pentru serviciile de deszăpezire
 Investiţii pentru întreţinere spaţii verzi
 Investiţii pentru echipamente de energie regenerabilă pentru unităţile de interes public
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C. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA ECONOIMIEI ÎN COMUNA ȘIBOT

Domenii

Activităţi

Dezvoltarea fermelor de

 Comasarea terenurilor fărâmiţate

subzistenţă:

 Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
 Sprijin pentru fermele de subzistenţă
 Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor

Crearea şi dezvoltarea de

 Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan local

micro-întreprinderi:

 Inventariere şi mediatizare resurse locale
 Identificarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială
 Identificare spaţii disponibile pentru investiţii

 Stimularea tinerilor în demararea propriilor afaceri
 Dezvoltare microîntreprinderi de procesare produse locale
Crearea şi dezvoltarea

 Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;

activităţilor turistice

 Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
 Crearea şi dezvoltarea ecoturismului ;
 Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
 Realizare materiale promoţionale pentru obiectivele turistice
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V.4 Seminarul implementarii
Direcţia strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI ȘIBOT

Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională în
domeniul agricol

Formare profesională în
domeniul procesării
Formare profesională în
domeniul serviciilor
Consultanţă

Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice
Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare

2012-2013
2011 - 2016

Costuri (mii lei)
Din surse
Din surse
locale
atrase
200
0
40
2000

2012
2012
2012 - 2013

200
80

4000

200
4080

Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Identificare nevoi
Realizat consultanţă

2012
2012
2012 - 2013
2012
2012
2012 - 2013
2011
2011 - 2014
2011
2011 - 2014

100
20

0
1000

100
1020

4000

200
4080

Dezvoltare
sectorului civic

Înfiinţarea grupurilor de producători

2011-2013

Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti

2011-2013
2013 - 2015

Realizarea de
parteneriate

Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii publice
Realizare parteneriate pentru realizare investiţii

2013 - 2015
2013 - 2015

Dezvoltare

Formare personal

2013 - 2015
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200
80

Observatii
Total
200
2040

In parteneriat
cu alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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echipă gestionare proiecte
Planificare şi
atragere
resurse
financiare

Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Formare echipă şi atragere resurse umane specializate

2013 - 2015

Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Întocmire cereri de finanţare, implementare proiecte
Participare la realizarea planului de investiţii
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice
Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor

2012 – 2013
2012 – 2013
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2012
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
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B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI Șibot
Obiective
specifice:

Reabilitare
infrastructură
de acces:

Realizare reţea
apă –canal

Amenajari
ecologice

Amenajări
turistice

Activităţi de realizat

Modernizarea
străzilor (drum
satesc)

Termene limita de
implementare

Sibot, str. Garii, Parcului
Sibot, str. Muresului, Tineretului
DN107 A

2012
2012 - 2013
2012 - 2015

Costuri
(mii lei)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

623

Total

1480
3089

623
1480
3089

Reabilitarea
Bacainti 2,5 km
drumuri
vicinale și de
Drumuri de acces la exploatațiilor
acces la
agricole
exploatațiile
agricole
Realizare canalizare şi staţie de epurare Șibot
Realizare canalizare şi staţie de epurare Balomiru
de Câmp
Realizare canalizare şi staţie de epurare Sărăcsău și
Băcăinți
Realizare reţea de alimentarea cu apă Sărăcsău și
Băcăinți
Extindere rețea de alimentare cu apă Șibot
Realizarea de lucrari hidrotehnice de protecție a
zonelor expuse riscului de inundații
Protejarea pajiştilor şi pădurilor

2012 - 2013

2596

2596

2012 - 2015

75

75

2012 - 2015
2012 - 2015

5683
3763

5683
3763

2012 - 2015

4447

4447

2012 - 2015

1007

1007

2012-2015
2012-2013

81
20

81

Promovarea funcțiilor recreative ale pădurii și ale
habitatelor montane

2012-2015

Crearea de spații pentru parcarea autoturismelor si
autocarelor și reabilitarea celor existente

2012 - 2013

500

600
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2012 - 2013

100
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Realizare sitem
de colectare
deșeuri
Construirea/
renovarea/
modernizarea şi
dotarea clădirilor administrative si culturalsportive
Investiții noi și
dotări pentru
economia socială
Investiții pentru
servicii de
administrare
locală

Concesionarea serviciului de colectare a deșeurilor
menajere
Realizarea unor spații de depozitare a containe-relor
pentru colectarea selective a deșeurilor
Modernizare și reabilitare cladire primarie
Reabilitare cabinet medical Băcăinți
Realizare teren de sport

2012

Construire și dotare centru de zi pentru persoane
vârstnice
Investiţii noi şi dotări pentru persoane cu nevoi
speciale
Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă

2013
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2012-2013

20

2012 - 2013
2012
2012

150

450
200

450
150
200

250

250

26500

26500

FEADR

2013
2012-2013

FEADR
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C.Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN comuna ȘIBOT
Obiective
specifice

Activităţi de realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă

Încurajarea și promovarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan
local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Stimularea tinerilor în demararea propriilor afaceri

2011 - 2013
2011 - 2013
2011 - 2013
2012

Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale (lapte, carne, lână, lemn, fructe de pădure,
piatră, balast,...)
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizarea de materiale promoţionale pentru
obiective turistice din zona

2012 - 2013
2012 - 2013

PNDR

2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii
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Termene

Costuri (mii lei)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

Total
PNDR
PNDR

2012
2012 - 2013
2011-2013
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
Direcţia strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI ȘIBOT
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua a
cadrelor didactice din şcolile şi
grădiniţele comunei
Formare profesională în
domeniul agricol

Formare profesională în
domeniul procesării
Formare profesională în
domeniul serviciilor
Consultanţă

Consultanţă agricolă
Consultanţă pentru investiţii

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice
Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare

2012-2013
2011 - 2016

Costuri (mii lei)
Din surse
Din surse
locale
atrase
200
0
40
2000

2012
2012
2012 - 2013

200
80

4000

200
4080

Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Cerere la POS DRU DM 5.2
Formare
Identificare nevoi
Realizat consultanţă
Identificare nevoi
Realizat consultanţă

2012
2012
2012 - 2013
2012
2012
2012 - 2013
2011
2011 - 2014
2011
2011 - 2014

100
20

0
1000

100
1020

200
80

4000

200
4080

Dezvoltare
sectorului civic

Înfiinţarea grupurilor de producători

2011-2013

Crearea de forumuri de dezbateri publice

2011-2013

Planificare şi
atragere
resurse
financiare
Mobilizare şi
implicare a

Alcătuire şi actualizare bază de date cu obiectivele locale
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse de finanţare

2012 – 2013
2012 – 2013

Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti periodice

2012
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Observatii
Total
200
2040

In parteneriat
cu alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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cetăţenilor în
dezvoltare
locală

Organizare de adunări pentru informarea cetăţenilor
Mediatizare exemple de bună practică din alte comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea problemelor
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2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016
2012 - 2016

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

B. Direcţia strategică : CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI Șibot
Obiective
specifice:

Reabilitare
infrastructură
de acces:

Realizare reţea
apă –canal

Amenajari
ecologice

Amenajări
turistice

Activităţi de realizat

Modernizarea
străzilor (drum
satesc)

Termene limita de
implementare

Sibot, str. Garii, Parcului
Sibot, str. Muresului, Tineretului
DN107 A

2012
2012 - 2013
2012 - 2015

Costuri
(mii lei)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

623

Total

1480
3089

623
1480
3089

Reabilitarea
Bacainti 2,5 km
drumuri
vicinale și de
Drumuri de acces la exploatațiilor
acces la
agricole
exploatațiile
agricole
Realizare canalizare şi staţie de epurare Șibot
Realizare canalizare şi staţie de epurare Balomiru
de Câmp
Realizare canalizare şi staţie de epurare Sărăcsău și
Băcăinți
Realizare reţea de alimentarea cu apă Sărăcsău și
Băcăinți
Extindere rețea de alimentare cu apă Șibot
Realizarea de lucrari hidrotehnice de protecție a
zonelor expuse riscului de inundații
Protejarea pajiştilor şi pădurilor

2012 - 2013

2596

2596

2012 - 2015

75

75

2012 - 2015
2012 - 2015

5683
3763

5683
3763

2012 - 2015

4447

4447

2012 - 2015

1007

1007

2012-2015
2012-2013

81
20

81

Promovarea funcțiilor recreative ale pădurii și ale
habitatelor montane

2012-2015

Crearea de spații pentru parcarea autoturismelor si
autocarelor și reabilitarea celor existente

2012 - 2013

500

600
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Realizare sitem
de colectare
deșeuri
Construirea/
renovarea/
modernizarea şi
dotarea clădirilor administrative si culturalsportive
Investiții pentru
servicii de
administrare
locală

Concesionarea serviciului de colectare a deșeurilor
menajere
Realizarea unor spații de depozitare a containe-relor
pentru colectarea selective a deșeurilor
Modernizare și reabilitare cladire primarie
Reabilitare cabinet medical Băcăinți
Realizare teren de sport

2012

Investiţii pentru interventii în situatii de urgentă

2012-2013
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2012-2013

20

2012 - 2013
2012
2012

150

450

FEADR

200

450
150
200

26500

26500

FEADR
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C.Direcţia strategică : DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE ECONOIMIEI RURALE ÎN comuna ȘIBOT
Obiective
specifice

Activităţi de realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă

Încurajarea și promovarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermele de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan
local
Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Stimularea tinerilor în demararea propriilor afaceri

2011 - 2013
2011 - 2013
2011 - 2013
2012

Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare produse
locale (lapte, carne, lână, lemn, fructe de pădure,
piatră, balast,...)
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizarea de materiale promoţionale pentru
obiective turistice din zona

2012 - 2013
2012 - 2013

PNDR

2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015
2011 - 2015

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii
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Termene

Costuri (mii lei)
Din surse locale

Observatii
Din surse
atrase

Total
PNDR
PNDR

2012
2012 - 2013
2011-2013
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.

Page
70

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Sibot, Jud. Alba

Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Judeţ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Vadu Motilor.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista
multe teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa
cheia dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor
pe care cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare,
daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna
ca generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba.
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul
fundamental prin care România va încerca să recupereze cât
mai rapid disparităţile de dezvoltare socio - economică faţă de
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii
europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy)
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea
socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
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c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
●protecţia mediului;
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● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de
transformări determinate atât de schimbările globale geopolitice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul
21 sunt prezente în două documente importante: „Agenda
2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa” (ESDP)
plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
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Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

COMPONENTE

ALE POPULAŢIE

REGIUNII
1 - NORD EST
2 - SUD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi,
16,8
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa, 13,0
Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 10,7
Vâlcea

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj, 12,8
Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

DIN

Bucureşti, Ilfov
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făVadu Motilor paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei
structure institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului Transilvaniei cu
Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul mijlociu
al râului Mureş, care traversează judeţul de la nord - est (în
zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp, reprezentând
2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 - lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de
vedere în categoria judeţelor de mărime mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
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Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale treVadu
Motilorului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil
Vauban, Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi
Aiud, Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu
forme carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric

Documnetar, comuna Săcătura (vechea denumire a
comunei Vadu Moţilor) este atestată din anul 1699 ca
localitate componentă a comunei Râul Mare.
Între anii 1699-1751 face parte din domeniul fiscal
al Zlatnei. În secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a
secolului al XIX-lea localitatea Săcătura (Vadu Moţilor) se
găseşte pomenită în mai multe documentare, ca făcând parte din comuna Râului Mare, ca sat
aparţinător.
Din 1850 are administraţia proprie cu statut de comună, incunzând în teritoriul său
administrativ şi actuala comună Poiana Vadului (pe atunci denumirea de Neagra) până în anul
1860 când se separă în unităţi administrative distincte incluse în districtul Alba. În anul 1875 a
treVadu Motilor la comitatul Turda-Arieş care în anul 1919 se transformă în judeţul Turda,
compus din 6 plase, printre care şi plasa Câmpeni din care face parte şi comuna Săcătura (Vadu
Moţilor). Cu ocazia împărţirii administrative din 1 iunie 1950 din nou revine la Vadu Moţilor
(Săcătura) comuna Neagra (azi Poiana Vadului) aparţinând fostului raion Câmpeni, regiunea
Cluj. În anul 1965 comuna Neagra (Poiana Vadului) se desprinde din nou de comuna Săcătura
(Vadu Moţilor). Prin Decretul Marii Adunări Naţionale în martie 1968 comuna îşi schimbă
denumirea din Săcătura în comuna Vadu Moţilor. Face parte din judeţul Alba.
Despre vechea denumire a comunei Săcărura (Vadu Moţilor) există mai multe ipoteze:
1. Pentru a obţine mai multe terenuri agricole locuitorii au ars suprafeţe mari de pădure
care se întindeau peste tot, iar locurile arse s-au numit arsuri sau săcături.
2. Poate că atunci când Horea, dus în lanţuri dinspre Albac spre Câmpeni, trecând prin
comuna noastră a încercat să bea apă dintr-un izvor, iar cătanele l-au lovit cu patul
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puştii şi nu l-au lăsat să bea, iar Horea ar fi spus ,,să sece izvorul” şi de atunci izvorul
a secat rămânând secătură.
3. Poate că mina de aur din satul Vâltori a fost închisă atunci când a secat filonul de aur,
adică minerii au dat în secături şi de aici denumirea de Săcătură.
Cuvântul ”secatura” este de origine latină şi înseamnă tăietură având ca sinonim cuvântul
defrişare.
Care ipoteză este adevărată? Poate toate, poate nici una. Cert este faptul că Săcătura s-a
păstrat până în anul 1968 când a devenit Vadu Moţilor.
Localitatea şi-a legat numele de toate evenimentele istorice care au avut loc pe
meleagurile apusene, în Ţara de Piatră.
În timpul mişcărilor petiţionare premergătoare răscoalei populare conduse de Horea,
Cloşca şi Crişan (1784-1785) s-au efectuat cele patru călătorii ale lui Horea la Viena, fiind însoţit
de fiecare dată de ţărani, oameni de încredere a marelui erou naţional din satele comunei Râul
Mare. În prima călătorie din 1779 Horea a fost însoţit de Cloşca, de Dumitru Todea Buta şi
Gavrilă Onu, originari din Săcătura (Vadu Moţilor).
În momentul tumultului cu ocazia târgului de ţară de la Câmpeni din 24 mai 1782,
unde ţăranii s-au răzvrătit împotriva arendaşilor armeni s-a aflat şi Iacob Zăhuţ (Zăvuţ) cum
apare în unele documente din Săcătură (Vadu Moţilor) care a lovit cu securea ce o avea la
îndemână, butoaiele cu băutură aparţinând armenilor. Conform hotărârilor autorităţilor
domeniale şi guverniale transilvănene, ţăranii consideraţi instigatori au fost aspru pedepsiţi.
Printre aceştia fiind şi Iacob Zăhuţ condamnat la doi ani închisoare şi 50 de lovituri (la fund) de
baston. În lista cuprinzând capii instigatorilor ţărăneşti întocmită la Zlatna la 28 iunie 1782 de
către comisia condusă de judele regal Cscryanszki alături de Iacob Zăhuţ apare şi Bostan Simion
şi Ursu Joldeş originari tot din Săcătura.
În timpul răscoalei, Horea a numit în locul vechilor juzi, juraţi şi gornici, oameni de
încredere în toate satele şi comunele din domeniul de sus al Zlatnei (zona auriferă a Munţilor
Apuseni), cum a fost şi cazul lui Petru Nicula în satul Săcătura.
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Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan în localitatea Săcătura (Vadu Moţilor)

se

materializează prin importante forţe materiale şi umane. Evenimentele desfăşurându-se pe Valea
Arieşului n-au putu evita această aşezare moţească din care au ridicat conducători (ajutoare) ale
lui Horea, Cloşca şi Crişan, printre care amintim: cu rang de căpitani pe Ursu Joldeş, iar ca şi
caporali pe Gheorghe a lui Costin din satul Bodeşti, pe Gheorghe a lui Cormeş din satul Gura
Negri (satul de centru al comunei Vadu Moţilor), pe Bunu Corcheş şi Ion Bădău din satul DealuFrumos.
Pentru eternizarea treVadu Motilorului istoric al comunei în cadrul comunei s-a amenajat
în decembrie 2006 o Expoziţie Etnografică, unde sunt expuse diferite obiecte care vorbesc despre
vechile îndeletniciri moţeşti şi care redau palpabil viaţa acestora din vremurile îndepărtate.
Expoziţia dispune şi de obiecte istorice ca: arme de luptă folisite în timpul răscoalei de la 1784 şi
revoluţia de la 1848.
Importantă a fost participarea satului la revoluţia d la 1848 de sub conducerea marelui
erou legendar şi naţional Avram Iancu care se întâlnea cu fruntaşii satului, devenite ajutoare în
timpul revoluţiei, îndemnându-i la luptă pentru dreptate socială şi naţională, libertate,
independenţă şi unitate. Însuşi Nicolae Bălcescu a treVadu Motilor prin Săcătura, prin locul
numit Gura Părăului şi satul Burzeşti pentru a se întâlni cu Avram Iancu.
Primul război mondial duce la înrăutăţirea vieţii moţilor. Mulţi fii de moţi sunt
încorporaţi în regimente austro-ungare şi trimişi pe front împotriva voinţei lor.
Numai din zona Munţilor Apuseni au fost trimişi pe front peste 16.000 de oameni,
rămânând pe câmpul de luptă peste 2.000 la care se adaugă 1.000 de dispăruţi, 852 invalizi, 394
orfani şi 1397 văduve. Este sigur că dintre aceştia au fost şi din comuna Săcătura, neputându-se
însă precizia numărul lor.
Este semnificativ pentru jalea ce cuprinsese întreaga regiune articolul din ziarul
„Românul” nr.39 din 4 martie 1961 intitulat “Scrisoarea celui dus” publicat de căpitan Ion
Candrea şi semnat tot semnificativ “De la munte”: “La munte te-ai năsVadu Motilor şi ai
petreVadu Motilor anii nevinovatei tale copilării în creierul Munţilor Apuseni, în Câmpeni lângă
cristalinul Arieş, şi-ţi vei dormi somnul de veci departe de ai tăi”
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La aceste suferinţe s-au adăugat şi altele tot aşa de mari ca: rechiziţiile – moţilor le-au
fost luaţi caii şi căruţele care au fost trimise pe front, mobilizarea a peste 18.000 de moţi la
lucrările în mine, întreprinderi, exploatări forestiere şi mai cu seamă abuzurile jandarmilor şi a
organelor administrative. În aceste condiţii în anul 1916 apar în munţi mari manifestări sociale:
nesupunere la încorporare şi rechiziţii, dezertări din armată care s-au organizat în detaşamente de
dezertori, huiduirea organelor locale etc. În comuna Săcătura detaşamentul a fost condus de
Vârciu Gheorghe a lui Hubăr.
1 Decembrie 1918 a marcat în comuna Săcătura (Vadu Moţilor) asemănător
evenimentelor petreVadu Motilore în oraşele, comunele şi satele româneşti transilvănene,
organizarea Consiliului Naţional Român local în următoarea componenţă: Briciu Dumitru
Cioaca, Stan Vasile Budulea, Necş Macavei, Crişan Tudor şi Popa Tudor, consiliul ales la
începutul lunii octombrie 1918. După alegerea Consiliului local s-a constituit Garda Naţională
locală din care au făVadu Motilor parte: Bodea Gheorghe, Pantea Nicolae, Hristea Tudor, Briciu
Dumitru şi Vulturar Macarie, comandată de sublocotenentul Scrob Silviu, reîntors de pe frontul
din Italia. Soldaţii reîntorşi de pe front în sânul familiilor s-au încadrat în mişcările populare
naţionale locale însărcinate cu pregătirea responsabilă şi în perfectă ordine a Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Acţiunile pregătitoare măreţei zile de la 1 Decembrie 1918 desfăşurate în comună într-un
înalt spirit patriotic i-a determinat pe jandarmii cu pene de cocoş; Boica, Duyardy, Szeky, Mara
şi Kovaci să părăsească comuna, fără a fi observaţi, în amurgul serii de 18 noiembrie 1918.
Înainte de a fi alungat vechiul primar şi notar, reprezentaţii ai vechilor orânduiri sociale,
săcăturenii s-au adunat în număr mare la locuinţa fostului notar Bolog Todor, care locuia în satul
Popeştii de Jos. Aici se aflau magaziile comunei cu alimente şi alte mărfuri, iar notarul nu vroia
sa le împartă oamenilor nevoiaşi. În această situaţie notarul i-a întâmpinat cu gloanţe, rănind pe
Briciu Dumitru Cioaca, Stan Vasile Budulea şi Blagu Niculae. După terminarea muniţiei notarul
a fugit în crângul Şoşoieşti la locuinţa lui Toader Nicolae, unde a stat două zile, apoi s-a refugiat
pe neobservate în comuna Mihai Viteazul (lângă Turda). Oamenii revoltaţi au dat foc locuinţei
notarului şi au luat tot ce au apucat din magazii, apoi persoane neidentificate au ars arhiva
primăriei şi a şcolii primare de stat ce erau depozitate în podul actualului cămin cultural.
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Din Săcătura (Vadu Moţilor), venind de la ţară, au participat la marele eveniment de la
Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918: Duma Ioan din satul Popeştii de Jos, Vulturar Nicolae din
satul Vâltori, Crişan Lazăr din Popeştii de Sus.
Mari au fost jertfele materiale şi umane ale locuitorilor din Săcătura (Vadu Moţilor) şi în
timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea libertăţii, unităţii şi independenţei
naţionale.Au luptat pe front:Scrob Traian a Orbului din satul Joldăşeşti , Briciu Aurel Pătăcuţa
din satul Briceşti, Briciu Iosif a Sandei din centru de comună, Trifa Septimiu din satul Trifeşti,
Trif Dumitru, Danciu Gheorghe Vânătu din Popeşti de Jos, Vâţ Traian Prăja din Popeştii de Sus,
Ciuma Nicolae din satul Toţeşti, Bădău Todor, Briciu Ioan Ioia, Crişan Gheorghe, Gaiţă Petru
din Dealu-Frumos, Pitarca Iosif din satul Joldăşeşti, Toader Nicolae din satul Bodeşti, Vasiu
Iosif din satul Vâltori, Danciu Simion din Dănceşti, Marc Irimie, Burz Rovin din Bodeşti, Briciu
Petru Pătăcuţă din Briceşti, Briciu Gheorghe, Cârja Ioan din Popeştii de Sus, Todea Iosif şi
Todea David, Bara Gheorghe din Dealu-Frumos.
Au murit pe front: Joldeş Amos Boşorog din Joldăşeşti, Scrob Irimie a Orbului din
Joldăşeşti, Ştefănuţ Traian a Lui Todoru Cionului din Tomuţeşti, Vâţ Vasile a Nati din satul
Hristeşti, Popa Nicolae a lui Ionu Popeştilor, Vâţ Iosif a lui Gheorghe Pătruchii, fraţii Negrea
Nicolae şi Dumitru a lui Pătăhui, vărul acestora – Crişan Ilarie, Bordea Rovin a lui Budugău din
satul Vâltori, Buş Gheorghe Cacior din satul Dealu-Frumos, Tomuţea Todor lui Simteon, Bara
Traian Hârciog din satul Dealu-Frumos, Popa Avram Găleţ.
Sacrificiul umani se adaugă şi cel material cum ar fi: rechiziţii de atelaje pentru front (cai,
căruţe, boi şi multe altele). Au fost oameni care s-au sacrificat nobilului ideal de libertate,
independenţă şi unitate naţională în memoria cărora suntem obligaţi a ne închina şi a păstra în
memoria eternităţii faptele lor de un înalt patriotism, nu numai în cuget şi-n simţire, ci şi prin
imortalizarea lor simbolică în centrul de comună pentru viitori, viitorii şi viitorii locuitori ai
comunei Vadu Moţilor din Ţara de Piartă. Au fost şi vor fiii acestei Românii alături de toţi bravii
eroi ai neamului românesc jertfiţi pentru patrie şi popor.
În anii 1941 şi 1942 prin Ordinul Marelui Stat Major al armatei române s-au constituit 4
batalioane fixe regionale formate din ţărani, mineri, ceferişti, intelectuali, tineri, adulţi şi
vârstnici. Cei cuprinşi în batalioanele fixe erau în serviciu sub arme supuşi legilor şi
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regulamentelor militare, pregătirea lor se făcea săptămânal (3 zile) de către cadre militare şi erau
dotate cu puşti mitraliere, aruncătoare, tunuri de calibru mic, materiale de observare, transmisiuni
cu fir, material explozibil şi genistic.
Batalionul fix „Bihor” avea de apărat văile Crişului Alb, Negru şi Repede, Someş, Arieş
şi şoselele: 1. Cluj – Feleac – Turda; 2. Huedin – Călăţele – Albac – Câmpeni şi 3. Oradea – Ştei
– Câmpeni.
În comuna Săcătura (Vau Moţilor) s-a organizat plutonul comandat de învăţătorul Gaiţă
Samson – sublocotenent în rezervă, năsVadu Motilor în satul Bodeşti, comuna Săcătura şi o
grupă a II-a mitraliere, comandată de sergentul Briciu Filip. Aceste formaţiuni militare făceau
parte din compania a IV-a Vidra. Dotarea cu mitraliere de război şi echipamente ostăşeşti,
asigurarea instrucţiei şi pregătirii militare se făcea de către batalionul 12 vânători de munte
Abrud şi Câmpeni.
Jurământul militar s-a depus de către plutoanele Săcătura şi Neagra în Săcătura sub
comanda sublocotenentului în rezervă Gaiţă Samson.
În 6 septembrie 1944 inamicul în retragere pe direcţia Cluj – Săvădisla – Buru – Câmpeni
ajungând până În Poşaga – Buru şi Lunca Arieşului. Pătrunderea armatelor horthyste în lungul
văii Arieşului spre Câmpeni punea în pericol legătura dintre armata a IV-a şi armatei întâia
române de aceea acest plan hortyst trebuia zădărnicit cu orice preţ.
La acea dată în zonă nu se găseau unităţi militare regulate fiind plecate pe front, respectiv
vânători de munte “Moţii” Câmpeni şi “Avram Iancu” Abrud. La Abrud erau recruţii anului
1944 care au participat şi ei alături de batalionul fix la luptele de pe Valea Arieşului.
Compania Săcătura a participat la luptele de la Sălciua, Lunca Arieşului, Vidolm,
Lungeşti şi Corneşti.
Instaurarea comunismului în România a creat probleme pentru locuitorii comunei
noastre. Deşi s-au intensificat măsurile organizatorice şi propagandistice în vederea
cooperativizării agriculturii nu au dat roadele scontate, iar întovărăşirea agricolă formată a dat
faliment în scurt timp, zona rămânând în continuarea necooperativizată.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Vadu Moţilor este aşezată pe râul Arieşul
Mare între oraşul Câmpeni, aflat la 12 km de comunele
Albac şi Poiana Vadului .Comuna se află la o distanţa de
92 km faţă de reşedinţa de judeţ Alba Iulia şi are în
componenţă 11 sate situate la 1-8 km faţă de satul de
reşedinţă Vadu Moţilor.
Vecinii
În partea de Est oraşul Câmpeni , la Sud comuna
Vidra ,la Sud-Vest comunele Poiana Vadului şi Scărişoara ,iar la Nord comuna Albac .
Suprafaţa
Comuna Vadu Moţilor se întinde pe o suprafaţă de 33,3 km2.
Împărţirea administrative-teritorială
Comuna Vadu Moţilor este alcătuită din următoarele sate: Vadu Moţilor, Necşeşti,
Bodeşti, Burzeşti, Popeştii de Jos, Popeştii de Sus, Dealu Frumos, Poduri-Briceşti, ToţeştiLăzeşti, Tomuţeşti, Vâltori.
Prin satele Necşeşti, Vadu Moţilor şi Popeştii de Jos trece DN 75. Celelalte sate sunt
legate de centrul comunei prin drumuri comunale, iar drumul judeţean ce trece prin satul Vâltori,
ce face legătura cu comuna Poiana Vadului, este astfaltat.
Toate satele sunt electrificate. Mai există totuşi 3-4 case isolate care nu au curentul
electric.
Satul Vadu Motilor – centru este reşedinţa comunei. Aici se află instituţiile: consiliul
local, biserica, şcoala cu clasele I-VIII, grădiniţa, internatul, căminul cultural, biblioteca
comunală, dispensarul uman, punctual veterinary, postul de poliţie, sediul brigăzii silvice,
cabinetul stomatologic precum şi cinci unităţi comerciale şi patru pensiuni turistice.
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Satul Dealu-Frumos cu populaţia cea mai numeroasă, are şcoală cu clasele I-IV construită
în 1968, un magazine sătesc şi doua pensiuni.
Şcoală cu clasele I-IV există şi în satul Popeştii de Sus, care funcţionează în clădire
particulară.
În satul Popeştii de Jos există două unităţi comerciale şi o pensiune.
Un magazine sătesc există şi în satul Vâltori. Aici, după cum i se spune şi numele, mai
există vâltori şi dube.
Satul Burzeşti este un caz mai aparte. Deşi are o întindere mare, de la Pupu la Ioancea,
este cel mai tipic caz de depopulare. Numai din crângul Hristeşti al acestui sat format din cinci
familii, patru care şi-au faVadu Motilor case în satul centru sau în satul Popeştii de Jos (Vâţ
Aurel, Crişan Tudor, Rus Alexandru, Lazea Remus). Sau, tot din satul Burzeşti au plecat Popa
Ioan în Vadu Moţilor, Crişan Dumitru în Popeştii de Sus, Toader Maria în Poduri-Briceşti sau în
alte localităţi familiile: Necş Constantin, Hristea Traian, Haiduc Ispas.
Relieful
Comuna

Vadu

Moţilor

este

aşezată

în

depresiuneaŢara Moţilor la o altitudine cuprinsă între
600-1200 m. De-a lungul Arieşului Mare se întinde o
luncă destul de îngustă care nu depăşeşte 200 m în
locurile cele mai late. Dealurile se ridică abrupte de o
parte şi de alta a Arieşului şi pâraielor. Între Arieş şi
comuna Vidra se întinde Dealul Ponorului, care pare a
fi cel mai lung pe al cărui vârf înalt, în anul 2007, s-a construit un releu. Cea mai mare parte a
acestui deal este acoperită cu păşuni şi păduri. În locul numit Boita există multe afiniş şi merişor
ceea ce constituie o sursă de venit pentru culegătorii de afine şi merişoare.
Faţă în faţă cu Dealul Ponorului pe partea stângă a Arieşului între Valea Cârligului şi a
Pojorâtei este dealul Bodeşti care în treeVadu Motilor se numea Crângul Săcăturii. Aici
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predomină terenurile agricole şi fâneţe. Vârful cel mai înalt Citera CrişanuluI, pe acest deal
există două relee.
Între Arieş şi Valea Pojorâtei este Dealu Frumos, care în treVadu Motilor se numea
Dealul Înalt. Cultura predominantă pe acest deal este cartoful.
Între Arieş şi Valea Negri se întinde Dealul Briceştilor care se continuă cu Babdinia şi
vârful cel mai înalt din comună, Piatra Hojii (1200 m).
Din centrul comunei porneşte Dealul Bârdăi care continuă cu Dealul Burzeştilor.
Ape
Arieşul- principala apă care străbate comuna de la Nord la Est, limpede şi frumos când e
frumos, dar uneori este negru şi învolburat, cum a fost în anul 1981 când şi-a ieşit din matcă şi a
inundat luncile, unele case şi chiar instituţii. Că s-a mai întâmplat aşa ceva stau mărturie casele
care au fost construite la o oarecare distanta de Arieş pe locuri mai ridicate.
Arieşul adună apele principalelor pâraie din
comună: Valea Cârligului, pârâul Hudeşti şi Valea
Pojorâtei pe partea stângă, iar din dreapta Valea Negri cu
afluentul ei Valea Lăzeşti în care se varsă pârâul Ursului şi
pârâul Cionii şi în centrul comunei în locul numit Gura
Părăului coboară pârâul Hristeştilor cu afluentul său pârâul
Burzeştilor.
Apele sunt populate cu peşti din speciile: păstrav şi lipan ca specii valoroase, apoi clean,
mreană, late, zlăvoci şi crăieşti. Numărul lor a scăzut simţitor odată cu apariţia scobarilor, peşti
răpitori, care au nimicit puietul celorlalte specii. În urma inundaţiilor din 2005 scobarii au fost
duşi de vale şi trecuţi dincolo de barajul de la Mihoieşti de unde nu au mai putut urca pe Arieş.
Dacă peştii s-au înlăturat unii pe alţii, omul le-a cam venit de hac când a început să
utilezeze curentul electric pentru electroVadu Motilorarea şi prinderea lor ceea ce a dus la
distrugerea nu numai a peştilor mari, ci a puietului lor. O influenţă negativă asupra reducerii
efectivelor de peşti este şi neglijenţa unor oameni care aruncă în apă rumeguş şi alte dejecţii.
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În afară de peşti în apele Arieşului trăieşte şi vidra, animal care se hrăneşte cu peşti şi
care este vânat pentru blana lui frumoasă, neagră.

Flora şi Fauna
Fauna. În pădurile care acoperă dealurile comunei se întâlnesc animale sălbatice: iepure,
lup, vulpe, mistreţ, căprioara, bursuc (viezure), veveriţa.
Foarte variată este lumea păsărilor care, unele, animă cu ciripitul lor pădurile şi
câmpurile: piţigoi, vrabie, ciocănitoare, mierlă, râbar, gaiţă, cuc, graur, rândunele, codobatură,
ciori, coţofană (ţarcă), prepeliţă, uliu, berze (mai rar), pupăză, potârnichi, corb, porumbel
sălbatic, bufniţă.
Flora. Vegetaţia localităţii este formată din:
molid, brad, fag, carpen, mesteacăn, alun, zeadă
(pin), păducel, măceş, afin, zmeur, mur, frasin,
merişor, salcie, arin, precum şi fâneţele naturale.
La marginea pădurilor, chiar şi în pădure se găsesc
ciuperci: râşcovi, oiţe (crăiţe), gălbiori, pituţe
(hribi), tulicane.
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II.3 Infrastructura locala
Principalul mijloc de transport al locuitorilor acestei comune îl constituia căruţa şi sania.
Începând de prin anul 1970 au apărut şi în comună primele maşini, iar în anul 2008 există
în fiecare sat cât 3 până şa 32 autoturisme pe lângă alte maşini, ceea ce permite deplasarea uşoară
şi rapidă dintr-un sat în altul, precum şi în alte localităţi.
Situaţia acestor mijloace de transport se prezintă astfel în 2010
-

autoturisme: 200

-

tractoare: 44

-

autospeciale (camioane): 34

Dube şi vâltori (Piaţa de desfacere):
Crişan Nicolae – Perţa (Arada– Horea)
Ana Petru – Truţa (local)
Paşca Tudor – Galea şi Popa Irimie (Gârda)
Vulturar Nicolae – Ghiţuşa (Abrud Şi Albac)
Joldeş Traian – Pâţu (Câmpeni)
Cioara Gheorghe şi Flurie – Ranga (Albac şi Abrud)
Crişan Tudor, Crişan Gheorghe – Budugău (Câmpeni)
Burz Nicolae – Nicula (local)

Serviciul de poştă era asigurat de poşta de la Câmpeni, iar deplasarea corespondenţei
până la Vadu Moţilor (Săcătura) se făcea cu căruţa de către poştaşul Puiuleţ, Abia după 1950 se
deschide un Oficiu poştal şi tot în acest an se introduce şi telefonul.
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II.4 Invatamantul

Prima atestare documentară o găsim în anul 1859 sub numele de Şcoala Primară de Stat
Săcătura. Construcţie din piatră, şcoala avea 3 săli de clasă de dimensiuni diferite. Se pare că
statul a sprijinit construcţia acestei şcoli, sVadu Motilorind comuna de impozit către stat pe 2
ani.
Primi învăţători au fost cantori bisericeşti: Avram Todor Mocan, Necş Gheorghe din
Certeje şi Hristea Todor. În anul 1882 apărea prima decizie de numire pe post a învăţătorului
Patiţia Vasile timp în care a funcţionat ca învăţător şi Hristea Ioan, de care îşi aduc aminte şi
bătrânii satului. Din 1914 apărea Pantea Gavrilă, iar din 1920 Scrob Marta.
Acţiunea de şcolarizare se intensifică astfel că în jurul anului 1930 şi după, creşte
numărul elevilor, în consecinţă şi al posturilor didactice, iar spaţiul se dovedeşte neîncăpător, ca
urmare a fost nevoie să se mai construiască o sală de clasă de data aceasta din lemn, iar după
1951 şcoala s-a extins cu încă o sală de clasă. Sporirea numărului elevilor continuă, iar prin
înfiinţarea ciclului doi sporul este şi mai evident – când aici au fost şcolarizaţi şi copiii din
Neagra şi Lăzeşti. În aceste condiţii s-a treVadu Motilor la desfăşurarea învăţământului în două
serii, ciclul I dimineaţa, iar ciclul al II-lea după masă. Nici în aceste condiţii spaţiul nu s-a
dovedit suficient fiind nevoie ca unele clase să-şi desfăşoare activitatea în case particulare (la
Briciu Dumitru, Muntean Hortenzia, Bodea Sabina) sau la căminul cultural.
În anii 1958-1959 s-a construit şcoala de jos cu 6 săli de clasă şi dependinţe, iar în 1970
şcoala de sus cu 5 săli de clasă şi dependinţe: cancelarie, secretariat, director.
În 1963 s-a înfiinţat grădiniţa iar în 1977 internatul şcolar.
Pe parcursul anilor şcoala a purtat următoarele denumiri:
-

Şcoala Primară de Stat Săcătura

-

1948-1955- Şcoala Elementară

-

1955- Şcoala Mixtă de 7 ani Săcătura
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-

1962- Şcoala Generală de 8 ani Săcătura

-

1968- Şcoala Generală de 8 ani Vadu Moţilor

-

1982-1991 Şcoala Generală cu clasele I-X Vadu Moţilor

-

1993- Şcoala cu clasele I-VIII Vadu Moţilor

Efectivele de elevi au fost şi ele în continuă schimbare.
În anul 1900 erau înscrişi 118 elevi. În anul şcolar 1940-1941 erau înscrişi 261 copii,
promovaţi 143, iar 118 erau retraşi sau repetenţi.
Anul şcolar începea practic toamna după ce se aduna tot de pe câmp, iar primăvara se
închidea la Sfântul Gheorghe când copiii erau reţinuţi de părinţi pentru îngrijitul vitelor.
Cel mai mare număr de elevi a fost atins în anul 1955 fiind 384 de elevi. După acest an
efectivele au fost în descreştere înregistrându-se în anul şcolar 2004-2005 un număr de 102 de
elevi.
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II.5 Cultura si ocrotirea sanatatii
Activitatea culturală nu întotdeauna s-a desfăşurat
de amploare având perioade când la nivelul Căminului
Cultural şi-au desfăşurat activitatea formaţii artistice de:
cor, teatru, dansuri, brigăzi artistice, taraf, solişti vocali,
formaţii cu care s-a participat la diferite concursuri.
Apariţia televiziunii a dus la stagnarea activităţii
formaţiilor artistice şi lichidarea cinematografului sătesc,
cetăţenii optând pentru vizionarea programelor tv, care desigur sunt la un nivel mai înalt decât
puteau face formaţiile locale. Prin construirea celor 2 relee, s-a îmbunătăţit recepţia tv pe
întreaga suprafaţă a comunei. Biblioteca comunală cu un număr de 6.700 de volume beneficiază
de un spaţiu corespunzător în localul şcolii.
În Ajunul Crăciunului umblau ’’piţărăii’’. Erau copiii cei mai mici, care deschideau de
fapt şirul sărbătorilor de iarnă, îmbrăcaţi în haine noi, în spate cu traista şi în mână cu colinda.
Colinda era făVadu Motiloră din lemn de alun sau de salcie. Meşterii o trăgeau cu mezdreala în
făşii lungi şi ondulate (aşchii), unele peste altele, albe ca şi omătul. Ele simbolizau bogăţia iernii.
Piţărăii care erau mai mici erau uneori însoţiţi de o persoană mai mare care le făcea pârtie
(cărare) prin omăt şi sa-i apere de câini. Sosind la casă spuneau: ’’Am venit a piţăra ne slobozi în
casă ori ba. Spune aşa ori aşa la uşă nu ne ţinea?’’. Gazda le cerea să colinde şi apoi îi poftea în
casă. Intrând în casă spuneau: „Bunajunul (bun ajunul) de Crăciun!”. Gazda le împărţea colăcei
cu gaura care erau băgaţi pe colindă şi apoi în traistă mere, nuci, care cum avea posibilităţi. La
ieşirea piţărăii urau gazdei „Noi ieşim, Dumnezeu intră!”. În jurul prânzului, piţărăii îşi terminau
activitatea, iar colinzile erau aruncate în pomi (meri, peri, pruni) pentru a avea rod bogat.
După masă şi mai spre seară porneau copii cu steaua. Erau copii mai mărişori care
umblau câte 2-4 la un loc. Ei făceau din timp repetiţii să ştie câteva colinzi şi îşi confecţionau
steaua ce era făVadu Motiloră dintr-o sită veche, frumos împodobită cu hârtie colorată şi cu
beteală, în faţă avea lipită o iconiţă, iar înăuntru un clopoţel, clopoţel ce suna în timp ce copii
colindau. Cei cu steaua erau răsplătiţi de gazdă cu bani.
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Începând de noaptea umblau colindătorii. Ei erau oameni mari, feciori necăsătoriţi şi
bărbaţi necăsătoriţi. Aceştia erau însoţiţi de muzică care îi acompania în timp ce colindau. După
ce intrau în casă şi gazda ii omenea (cinstea) cu vinars (ţuică), acolo unde erau fete sau neveste
tinere jucau. La plecare primeau cereale (grâu, porumb, secară) am câte o doniţă sau primeau
bani.
„Craii” erau o formaţie formată din tineri (8 tineri). Pentru a-şi învăţa foarte bine fiecare
rolurile necesita mai multe repetiţii. Importantă era costumaţia lor pitorească. În ziua de Crăciun
Craii prezentau programul în biserică, urmând apoi a se deplasa pe la casele oamenilor. O figură
aparte din formaţie era „popa” care având în mâini o cruce mare alerga după fete şi le-o dădea să
o sărute. Copiii primeau de la gospodari bani sau cereale.
În Ajunul Anului Nou copiii umblau cu pluguşorul, iar seara cu buhaiul şi capra (ţurca).
În ziua de Anul Nou, copiii – de această dată puteau fi băieţi sau fete - mergeau cu
sorcova.
Ce-a mai rămas din aceste obiceiuri? Aproape nimic. Doar colindătorii. În varianta
modernă formează grupuri mari – elevii unei case – care îşi urează profesorii sau părinţii. Ei sunt
serviţi cu băutură si prăjituri, nu se mai dau bani.
Cu boboteaza se încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Urmează „Făşangul” care ţine până
la prinsul Postului de Paşti. Era perioada în care se făceau torcării, clăci, jocuri, nunţi etc.
Neexistând mijloacele media de acum, în serile lungi de iarnă vecinii mergeau unii la alţii
„în poveşti” sau în torcării. Femeile torceau, bărbaţii jucau cărţi, era o atmosferă plăVadu
Motiloră, presărată cu glume şi poveşti.
Femeile care semănau mai multă cânepă aveau
mai multe caiere şi pentru a le toarce le împărţeau prin sat
la cunoştiinţe. Cam la două săptămâni – când caierele
erau toarse – femeile venea cu ghemele, iar gazda
organiza „claca”, la care se servea un păhărel de ţuică, se
serveau plăcinte şi pancove (gogoşi). De menţionat este
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faptul că la aceste clăci participau şi bărbaţi şi se juca. Era o atmosferă plăVadu Motiloră.
La prinderea Postului de Paşti (Lăsatul Secului) în centrul comunei se organiza joc. Era
ultimul până la Paşti.
Urma o perioadă de

austeritate şi muncă încordată până la Paşti. Femeile puneau

războiul de ţesut, bărbaţii lucrau vase sau şindrile de lemn, alţii care aveau deja marfă făVadu
Motiloră – ciubere, doniţe etc – plecau la ţară să le vândă şi se întorceau abia în Săptămâna mare.
Era deja primăvară, începea aratul şi semănatul. În gospodării de exeVadu Motilora curăţenia
mare: se văruia (se spoia), se spăla, iar restul de var se folosea pentru văruitul pomilor. De Paşti
trebuia să strălucească de curăţenie atât casa cât şi curtea.
După masă în Sâmbăta Mare intrau în program „hoţii” sau „tocaşii”. Ei simbolizau
paznicii la mormântul Domnului. Hoţii băteau toaca şi puşca până în lumea Paştelui după slujbă.
Pentru „puşcat” la început s-au folosit treascurile care produceau bubuitura cu ajutorul prafului
de puşcă sau de tun (bulhău). Încărcarea treascurilor cerea timp, de aceea puşcăturile erau rare.
Cu timpul au apărut „ghioabele”. Se întâmpla de multe ori să „fâsâie”, adică în loc să sară fundul
de la ghiob şi să bubuie, focul venea înapoi şi îi mai afuma pe cei care erau înapoia lor.
Modernismul a ajuns şi aici. Treascurile şi ghioabele au fost înlocuite cu ţevi care s-au
putut procura în număr mai mare. La început acţionate cu carbid, mai nou cu oxigen, ceea ce
asigura o tragere de artilerie de bună calitate.
Luni, după slujba bisericească, hoţii primesc binecuvântarea preotului şi pornesc însoţiţi
de cercetaşi pe la casele oamenilor şi al grupurilor de oameni, care vin din satele mai îndepărtate
ale comunei, pentru a încasa bani. Seara începe jocul care poate să ţină uneori cu mici pauze,
până joi.
La două săptămâni se organizează despărţirea hoţilor care era tot un joc plătit cu banii ce
le-au mai rămas de la Paşti.
În perioada când comuna noastră aparţinea comunei Râul Mare a existat o singură religie
– ortodoxă, care pare că s-a menţinut până în anul 1900. În anul 1928 a apărut lucrarea lui Petru
Suciu intitulată ’’Ţara Moţilor’’ care în capitolul intitulat ’’Situaţia demografică’’ arată
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următoarele: ’’Săcătura are 1992 locuitori din care 1981 sunt ortodocşi şi 11 altă confesiune,
respectiv baptişti’’. După anul 1940 au mai luat fiinţă încă două secte religioase şi anume
penticostali şi martorii lui Iehova.
Situaţia cultelor religioase, în anul 2010, se prezintă astfel în comuna noastră:
Total locuitori 1469 din care
-

ortodocşi – 1417;

-

baptişti – 30

-

iehovişti – 20

-

penticostali – 2

Prima biserică din parohia ortodoxă Vadu Moţilor datează din anul 1516 şi a fost
construită din lemn, acoperită cu şindrilă. În noaptea de 15 spre 16 august 1884 (stil vechi) a fost
mistuită de un incendiu provenit din trăsnet. A ars complet, iar cele 3 clopote s-au topit în urma
căldurii. Din topirea celor 3 clopote a rămas o masă de metal din care s-a turnat un clopot la
Sibiu, în greutate de 45 kg care se află şi azi în patrimoniul bisericii.
Prin truda neobosită a preotului Gheorghe Scrob senior şi prin contribuţia credincioşilor
s-a pus baza noului locaş de închinare în anul 1885, iar după o muncă de 8 ani, în anul 1893 a
fost sfinţită şi predată credincioşilor pentru rugăciune. La această muncă de zidire, alături de
preotul sus amintit, a contribuit cu efortul moral şi material epitropul de atunci Constantin
Toader şi alţi buni credincioşi. Noul locaş a fost zidit din piatră şi cărămidă, acoperit cu şindrilă.
Primul clopot a fost turat din materialul topit al celor 3 clopote, iar mai târziu biserica a fost
înzestrată cu încă 2 clopote, din care unul prin osteneala credincioşilor, iar altul donat de
credinciosul Bodea Gheorghe (Duba). Acest din urmă clopot, în anul 1917/1918 a fost ridicat de
organele statului fostului imperiu Austro-ungar şi trimis la Sopon în Ungaria în scopuri militare.
În anul 1921 biserica a primit din partea credincioşilor emigraţi în Statele Unite ale
Americii un clopot, iar în anul 1925 un al doilea, tot în America. În felul acesta au fost restaurate
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cele 3 clopote. Între cei mai buni credincioşi care au trimis clopotele se află Lazăr Gheorghe,
Oaida Vasile, Paşca Tudor, Bodea Ioan, Zăhuţ Petru, Negrea Ioan şi alţii.
La început biserica a fost spoită numai cu var. În anul 1938 s-a zugrăvit de către zugravul
Nicolae Regulus din oraşul Abrud. Renovări la biserică s-au făVadu Motilor constând din:
acoperirea turului cu tablă, zugrăvirea interioară, iconostasul, montatul paratrăsnetului,
acoperirea cu şindrilă în anii 1931 şi 1954. Aceste renovări s-au făVadu Motilor sub
administrarea şi conducerea preotului Gheorghe Scrob, fiul preotului Gheorghe Scrob senior,
prin contribuţia credincioşilor parohiei.
După decesul preotului Gheorghe Scrob a urmat în parohie preotului Ioan Vesa care prin
strădania şi interesul lui faţă de biserică şi cu ajutorul credincioşilor între anii 1972 – 1973 a
efectuat alte remedieri la biserică şi anume: acoperirea ei cu tablă zincată, tencuirea şi stropirea
pe dinafară, introducerea curentului electric în biserică, împrejmuirea cimitirului cu stâlpi de
beton şi plasă de sârmă şi construirea a 2 porţi la intrarea în cimitir.
În anul 1982 s-a făVadu Motilor o altă reparaţie constatând din înlocuirea duşumelei şi
învelirea turnului bisericii cu tablă zincată. În anul 1991 s-a înlocuit duşumeaua de lemn cu strat
de beton. Toate s-au făVadu Motilor cu sprijinul credincioşilor. În anul 2005 s-a pavat drumul
spre biserică pe cheltuiala lui Matei Dorin. În 2006 s-au pus geamuri termopan, în 2007 centrala
termică şi zugrăvirea exterioară, în 2008 montarea crucii electrificate din faţa bisericii, iar în
2009 se va reface pictura interioară.
În satul Joldăşeşti există o biserică a cultului baptist, construită şi întreţinută de membrii
acestui cult.
În centrul de comună membrii cultului Martorii lui Iehova au Sala Regatului unde îşi
desfăşoară activităţile.
Între credincioşii celor 4 culte există o bună înţelegere şi nu au existat conflicte pe teme
religioase.
Preoţi: George Scrob, Gheorghe Scrob, Ioan Vesa, Scrob Ovidiu – Câmpeni,
Ilie – Sibiu
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La început, asistenţa medicală aproape că era inexistentă. Bolnavii se tratau de diferite
boli cu leacuri băbeşti, iar în situaţii mai dificile mergeau la Câmpeni, la farmacie, unde
farmacistul Stănescu le elibera medicamente pe baza diagnosticului pus de dânsul. Unii dintre ei
se internau la spitalul din Abrud, fiind trataţi de dr. Borza. Deplasările până la Câmpeni sau
Abrud se făceau cu căruţa sau cu sania.
Dacă până în anul 1947 nu a existat o clădire aparte unde să se desfăşoare activitatea
medicală, după acest an s-a deschis un dispensar medical cu o singură încăpere în locuinţa
preotului Gheorghe Scrob, iar după câţiva ani s-a mutat în altă clădire cu două încăperi, tot
proprietatea preotului Scrob. În această casă a funcţionat fără întrerupere Dispensarul medical
până în anul 1979 când s-a dat în folosinţă noul local al Dispensarului medical
Primul medic localnic în Vadu Moţilor (Săcătura) a fost numit dr. Scrob Gheorghe
Octavian.
An de an au cresVadu Motilor numărul consultaţiilor şi al tratamentelor la sediu şi la
domiciliu şi astfel a cresVadu Motilor şi numărul personalului medical, dispensarul fiind încadrat
cu un medic, un asistent medical, o soră medicală, o moaşă şi doi inşi personal auxiliar.
După 1989 s-a deschis un cabinet stomatologic particular în clădirea fostei cofetării. Aici
îşi desfăşoară activitatea un medic stomatolog, un tehician dentist, iar o dată pe lună un alt medic
face intervenţii chirurgicale dentare.
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II.6 Situatia socio-demografica
Evolutia populatiei:
În 1928 comuna avea1992 locuitori
În 1977 comuna avea 2030 locuitori
În 2002 comuna avea 1755 locuitori
În 2007 comuna avea 1560 locuitori
În 2008 comuna avea 1514 locuitori
In 2009 comuna avea 1490 locuitori
In 2010 comuna avea 1469 locuitori
În urma studiului făVadu Motilor la nivel de comună s-a constatat că pană în anul 1977
populaţia era în creştere , iar după această dată se observă o scădere substanţială de circa 15
locuitori medie anuală,înregistrăndu-se cea mai mare scădere în 1977 de135 de locuitori,iar în
anul următor de 58 de locuitori ca urmare a faptului că după generalizarea învăţămîntului de10
ani, tineriis-au specializat în diferite meserii rămânând în industrie sau alte domenii la oraş ,fapt
care adus la accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei .Descreşterea este mai evidentă în
satele Vadu Moţilor, Burzeşti, Toţeşti-Lăzeşti şi Tomuţeşti, sate din care în ultima perioadă au
plecat familii ce s-au stabilit în regiunea de şes a judeţului Alba, cât şi în alte judeţe cum sunt
Timiş şi Arad. O altă cauză a scăderii populaţiei o constituie natalitatea scăzută. Dacă în 1896 sau înregistrat 230 de naşteri, în 2007 s-au înregistrat doar 6 naşteri. Au dispărut familii cu mulţi
copii, 10-15, ca în prezent să se limiteze la 1-2 copii. Menţionăm că între anii 1991-2002 s-au
înregistrat 167 de naşteri, deci pe o perioadă de 10 ani în care nu a existat nici un caz de moarte
infantilă.
Atâta timp cât sporul populaţiei a fost mare aproape că nu s-au observat plecările în altă
parte. Exodul spre alte locuri n-a fost o plăcere sau o aventură, ci o necesitate.
Cu 2-3 ha de pământ o familie cu peste 10 copii n-a putut să îşi asigure existenţa. Fără a
mai pune la socoteală faptul că fiecărui urmaş dintr-o asemenea familie n-ar fi putut primi decât
câţiva ari de pământ. Aşa a început exodul spre alte ţinuturi.
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După 1900 mulţi tineri cu plecat în America. Unii pentru a-şi face rost de un trai mai bun,
alţii – ca de altfel din întreg Ardealul – pentru a scăpa de serviciul militar din armata austroungară.
În urma primului război mondial s-a colonizat vestul Transilvaniei, iar în Săcătură mulţi
au plecat spre Carei.
După al II-lea război mondial s-a colonizat Estul Transilvaniei, în special localităţiile
Sângeorz, Lechinţa, Luduş etc.
După 1989 mulţi tineri au plecat şi pleacă spre occident: Italia, Spania, Germania etc.
Dintre cei plecaţi puţini s-au mai întors. Cei mai mulţi au rămas pe alte meleaguri. Curios
este faptul ca, deşi de la noi au plecat şi pleacă mulţi, aici nu s-a stabilit nimeni din altă parte.
Funcţionarii de ocazie au stat ce au stat, apoi au plecat spre alte locuri
Anul 2010
Populaţia activă

994

Populaţia ocupată 647
Populaţie inactivă
Din care

509
109 pensionari
200 casnici
200 copii, elevi, studenţi

Şomeri

313
Din care

174 beneficiari ajutor social
60 alocaţii de sprijin
79 şomeri

Populaţia ocupată pe activităţi în anul 2010 în procente:
-agricultură – 71,81%
-industrie – 8,65%
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-comerţ – 7,1%
-servicii inclusiv turism – 1,7%
-administraţie publică locală – 4,9%
-învăţământ şi sănătate – 1,6%
- alte activităţi – 4,2%
Familii cu mulţi copii: Matei Gheorghe (Hintea), Matei Iosif (Hintea), Ana Andrei (a
Oni), Vulturar Avram (Buntea), Crişan Nicolae (Urs), Scrob Petru (Piscoi), Corcheş Iosif
(Tăhui), Todea Dumitru (Boteş).
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II.7 Economia

Prelucrarea lemnului, cultivarea pământului şi
creşterea animalelor au fost întotdeauna ocupaţiile de baza
ale locuitorilor acestei comune. Nu s-a putut face
niciodată o distincţie clară între meseriaşi şi agricultori
.Meseriile erau o completare a veniturilor din agricultură,
după cum nici agricultura nu putea asigura singură traiul
vieţii şi era nevoie de diferite alte îndeletniciri. Meseriaşul
era în acelaşi timp şi agricultor ,după cum şi agricultorul era un fel de meseriaş .De aceea când
vorbim despre meserii şi ocupaţii trebuie să înţelegem că ei creşteau pe lângă casă şi animale şi
lucrau şi pământul, deci erau un fel de agricultori .
În decursul timpului au existat multe meserii şi ocupaţii, unele există şi acum, altele au
dispărut sau sunt pe cale de dispariţie, dar au apărut şi meserii şi ocupaţii noi .
Inul şi cânepa. Primăvara femeile semănau pe lângă cereale şi legume ,,in şi cânepă
,,.Odată cu adunatul fânului , seceriş,lucrările de întreţinere ale cartofilor,femeia culegea inul şi
cânepa pe care o făceau clăi pentru a se usca .Urma bătutul pentru a scoate sămânţa,tăiatul
rădăcinilor şi topitul. După 2-3 săptămâni se scotea din topilă,se spăla,se punea la uscat. Urma
meliţatul pentru a zdrobi tulpinile şi a înlătura puzderiile obţinând câlţii care mai aveau în ei
puzderii. Era nevoie să fie meliţat din nou, iar dacă vremea era rece,că se apropia toamna ,se
băgau în cuptor după ce se scotea pâinea ca să fie calzi şi începea din nou meliţatul. Urma
pieptănatul în pieptânuş când se obţinea fuiorul,partea cea mai bună şi,, drugălăii,,(fundureii) cu
fir mai scurt. Începea munca de iarnă-torsul. Începând din postul Crăciunului femeile torc,torc şi
iar torc până la ore târzii din noapte. Femeia era cea care stingea ultima lampa şi tot ea era prima,
cea care aprindea focul în sobă ,dimineaţa.
După ce s-a terminat cu torsul se făceau ,,jurebdii,,.Ele trebuiau ,,pârluite,, ,adică băgate
în ciubăr, peste care se puneau un strat de cenuşă, apoi se turna apă clocotită se acopereau cu un
cearceaf şi se lăsau câteva zile pentru a se pârlui.După 2-3 n zile se scot din ciubăr,se spală,se
pun la uscat şi cu ajutorul vîrtelniţelor se fac gheme .Din gheme se urzeşte pe urzoi,iar urzeala se
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întinde pe război. În postul Paştelui începea ţesutul pânzei .Pânza trebuia înălbită.Pentru aceasta
se punea în ciubăr şi se pârluia din nou cu cenuşâ aşezată pe o bucată de altă pănza (cenuşer)
peste se turna apă clocotită.A doua zi se scotea din ciubăr şi se spăla ,se bătea cu maiul şi se
întindea la soare.Operaţia se repeta zile la rând până se considera că pânza era albă şi moale.Din
pânza astfel obţinută se făceau cămăşi, indinspensabile ,cearceafuri ,rochii şi prosoape.
Lâna de pe oi are şi ea drumul ei. Primăvara oile se,, tuşină,,şi se tund. Lâna se spală, se
calmănă, se face caier, se toarce şi din fire se fac ciorapi, mănuşi şi se ţese. Din pănura obţinută
se fac hainele de iarnă, pantaloni şi ’’ţundră’’. Tot din lână se fac cerji.
Dacă punem la socoteală faptul că femeia participă la toate muncile casnice, agricole, ba
atunci când şi bărbatul nu are cu cine tăia lemne din pădure, ea trebuie sa-l ajute, că mai e şi
mamă şi trebuie să se scoale noaptea să alăpteze, putem spune că viaţa femeii moaţe a fost
extrem de grea.
Cu toate acestea nu s-a plâns, a stat dârză alături de bărbatul ei la bine şi la rău
îndeplinindu-şi rolul de soţie şi mamă. Dacă n-a fost întotdeauna zâmbitoare a fost din cauza
vieţii aspre pe care a dus-o. ’’Îmbrăcămintea prin simplitatea ei este oglinda fidelă a vieţii grele
şi trudnice de aici. Roabe ale muncii, femeile n-au răgaz de-a face din cusături îndeletniciri
artistice. Cămăşile sunt simple, fără multe cusături chiar şi la femei. Pe cămăşile de sărbătoare
sunt puţine cusături, şi acelea simple, fără înflorituri, de culoare neagră. Lipsa cusăturilor are şi
ea o singură explicaţie: nevoile traiului. Acestea nu dau femeilor răgaz să piardă prea multă
vreme cu acul. Rămasă singură acasă, femeia trebuia să se războiască cu unelte mai grele decât
acul: cu furca şi de multe ori cu coasa. Viaţa grea a izgonit zadia şi cusăturile cu înflorituri’’.
(Petru Suciu în ’’Ţara Moţilor’’, editată în 1928.)
În zilele noastre inul şi cânepa nu se mai cultivă la noi.
Dacă femeile aveau grijă în toate treburile casnice, bărbaţii făceau munci mai grele:
aratul, cositul şi prelucrarea lemnului.
Oamenii au folosit forţa apei pentru a pune în mişcare: mori, fireze, dube, vâltori. Pentru
a conduce apa la aceste instalaţii s-au construit iazuri care să asigure o cât mai mare cădere
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pentru a spori forţa apei. Pe Arieş au existat 2 mori, pe Valea Negrii 2, pe Valea Lăzeştilor 7, iar
pe Valea Pojorâtei 2, în total 13. Azi mai există una în satul Vâltori.
Fireze pentru debitat materialul lemnos au existat 2 în centrul de comună, iar restul la
munte. La cele din munte în timpul verii când debitul apei scădea se foloseau munte în timpul
verii când debitul apei scădea se foloseau stăvilarele pentru acumularea unei cantităţi mai mare
de apă stăvilarele pentru acumularea unei cantităţi mari de apă (’’se da cu tăul’’). Din buşteni se
obţineau scânduri, foastăne, laţuri, iar părţile mai slabe erau feţii şi mărgini. Scândura avea
grosimea de 1 ţol (2,5 cm), foastăna 2 ţoli (5cm), iar feţiile 1,5-2 cm, lăţimea o dădea grosimea
buşteanului. Laţurile erau de 1 ţol pe 2 ţoli.
Firezele acţionate de apă au durat până la 11 iunie 1948, când prin naţionalizare şi-au
încetat activitatea.
Odată cu introducerea curentului electric au apărut circularele. La acestea au fost cele mai
grele munci. Buşteanul trebuia ridicat pe braţe şi împins în pânza circularului. Era nevoie de cel
puţin 4 oameni. Marfa scoasă nu era de cea mai bună calitate pentru că din braţe, fără a fi fixat,
buşteanul, nu putea fi dirijat ca să se obţină un material de aceleaşi dimensiuni peste tot.
Circularele au lăsat şi mai mulţi oameni fără degete, fără mâini sau unii au plătit chiar cu viaţa.
Apariţia banzigurilor a uşurat munca oamenilor. Buşteanul poate fi manevrat de 2 sau
chiar un om. De pe o rampă buşteanul este rostogolit pe căruţul banzigului. Pe lângă faptul că
munca nu este aşa grea, banzigul mai are şi alte avantaje. Având pânza îngustă scoate mai puţin
rumeguş şi de la un buştean se obţine o scândură în plus de calitate superioară celei de la
circular.
Pe lângă cherestea se mai făceau grinzi cioplite cu securea şi coarne pentru acoperişuri.
Din cele mai vechi timpuri, întinsul localităţii Săcătura(Vadu Moţtilor) Se cunoşteau o
mulţime de ocupaţii.
Una dintre ocupaţiile săcăturenilor era şi plugăritul.Fiecare gospodar,în timpul iernii,în
şopron,îşi uneltele trebuitoare,îngrijea vitele ca atunci cînd

dă vremea bună sa le poata

folosi.Apoi pregătea sămânţa bună de semănat. După ce termina cu îmblătitul alegea sămânţa de

~ 43 ~

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Vadu Motilor, Jud. Alba

grâu,secară,orz si ovăz cea mai bună şi îi incerca puterea de încolţire. Pentru aceasta alegea din
fiecare cereal câte 100 boabe, le punea la înolţit şi numai dacă înolţeau 95 de boabe era bună de
semănat. Când toate erau pregătite, plugarul ieşea la arat cu plugul tras de bois au cai. Dimineaţa
în zori, ajuns la capătul locului,cu inima curată şi împacată, pe nemâncate, împlântă plugul în
brazdă, îngenunchea îşi descoperea capul şi cu mâinile împreunate rostea rugăciunile ştiute din
moşi-stămosi. Locurile pentru semănat erau împărţite în doua: în timp ce unele erau lucrate,
altele erau lăsate să hodinească pentru ca la anul viitor să se rotească invers.

Veneau

apoi

celelalte lucrări: semănatul mazării(fasolei),bătutul bruşilor,curăţatul fâneţelor şi săpatul, adica
prăşit (“căpalit si îngropat”). La săpat lucrarea se făcea cu multă migală şi atenţie pentru
distrugerea buruienilor. Ca să termine mai repede şi lucrul să fie mai plăVadu Motilor oamenii se
ajutau între ei. Abia lăsau sapele din mână,nici nu apucau să-şi tragă sufletul, că începea
secerişul la ţară. Cu mălaiul în desagi în cete de câte 6-7 inşi o luau după sfinţitul soarelui pe
poteci ce coborau la şes. Făceau aceasta fiindcă din puţinul obţinut de pe costele munţilor nu erra
destul nici până în primăvara, de cum până la alta recoltă.Nu rămâneau acasă decât bătrânii şi
copiii mai mici buni de păstorit.
Satele Bodeşti, Dealu Frumos, Toţeşti aproape îşi asigurau necesarul de cereale pentru
familie. Singura cultură care a satisfăVadu Motilor şi satisface în continuare necesităţile de
consum este cartoful.
Când lucrul se termina la şes, oamenii porneau înapoi spre casă, unde îi aştepta coasa si
grebla la strânsul nutreţului.Bărbaţii coseau,iarba şi florile se culcau,fânul se usca, femeile şi
copiii cu grebla îl adunau,iar clăile răsăreau ca din pământ.Cei mai înstăriţi aveau mult de coasă
şi ca să termine la timp erau nevoiţi să facă clacă la cositul fânului,participând bărbaţi cât şi
femei care îl adunau. După o zi de trudă, gazda pregătea o mâncare bună, o gură de vinars, iar
ceteraşul îl făcea pe om să petreacă o noapte de vis pentru ca a doua zi să o ia de la capăt.
În agricultura locală cea mai grea muncă a fost şi rămâne cositul şi asta din mai multe
cauze:
-lipsa braţelor de muncă;
-uneori timpul nefavorabil face ca lucrarea să se lungească chiar până în toamnă;
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-au început să apară cosaşi din alte părţi dac care lucrează foarte scump şi localnicii nu-şi
permit să-I angajeze. De aceea au început să rămână locuri necosite.
Cositoarele mencanice încep să-şi facă loc, dar fiind scumpe puţini şi le pot procura şi nu
pot lucre terenurile aflate în pantă.
Se termina fânul,omul se bucură,dar fericirea îi era de scurtă durată că la şes se cocea
cucuruzul şi trebuia să plece din nou la cules. După câteva săptămâni de trudă,petreVadu
Motilore la muncă prin vânturi şi vreme rea, se întorcea acasă cu grâul cules în vară şi cu cele
câteva litre de cucuruz de acum.
În gospodaria proprie se coceau cerealele semănate în primăvară ,iar holda trebuia
secerată, dar în timp foarte scurt.Pentru aceasta se adunau mai mulţi băieţi şi fete,făceau snopi şi
îi adunau în cruci. Seara când holda era gata , iar snopii adunaţi se împletea o cunună si o cruce
din spicele cele mai frumoase. Cununa era aşezată pe capul unei fere,iar crucea în mână.Şi aşa
toţi secerătorii în frunte cu această fată plecau spre casa gazdei strigând strigături.Omenii ieşeau
pe la porţi cu doniţe cu apă şi udau cununa pentru a avea recolte bogate şi în anul viitor.Iată
câteva strigături:,,Frunză verde şi-o alună/Adă apă la cunună/,Frunză verde castravete,/Adă apă
că ni-i sete !/Cine n-a udat cununa,/N-ar ajunge săptămâna,/Săptămâna nu-l ajungă,/Nici vinerea
că-i mai lungă./Venim toţi cu voie bună,/Că noi venim la cunună./Aprinde gazdă lumina-n
masă,/Să băgăm cununa-n casă”.
Ajunşi la casa gazdei se punea pe masă cununa şi crucea, care apoi se punea la loc de
cinste în casă. Gazda le pregătea mâncare şi câte o gură de vinars şi în cântecul de ceteraşi se
ospătau,apoi începeau să joace vestitele ţarine moţeşti uitând de oboseala zilei.
Se termină secerişul. Începea căratul fânului, a snopilor,săpatul(scosul) piciocilor(cartofilor)
din pământ ,adusul lemnelor pentru iarnă.Toate le rezolva gospodarul ca atunci când vine frigul
şi zăpezile să aibă de toate.
Nici iarna nu o ducea mai bine. Îşi punea cuşma pe urechi, lua ţundra în spinare şi fugea
la poiată (grajdul) vitelor, să le dea fân şi apă şi să le facă curat. Întotdeauna oamenii locului şiau asigurat un bănuţ din vânzarea unui porc, unui mie, unui viţel, o vacă, un cal sau o pereche de
boi.
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Odată cu îmbătrânirea populaţiei şi migraţia spre alte localităţi şi numărul animalelor a
început să scadă.
Pe lângă fiecare casă omul se îngrijea să aibă şi câţiva pomi fructiferi ca să aibă fructe pe
întreaga perioadă a anului. S-au cultivat şi se cultivă: cireşi, vişini, peri, pruni, meri şi nuci. Pe
lângă fructele proaspete o bună parte se păstrau pe timpul iernii în pivniţă sau sub formă de
corobeţe (poame uscate).
În comuna noastră, încă din vechime au existat stupi în coşniţe primitive, iar mai aproape
de zilele noastre s-au introdus stupii sistematici.
Indiferent dacă aveau sau nu animale, marea majoritate a familiilor îşi asigurau traiul
vieţii din prelucrarea lemnului sub diferite forme. Cei din satele Bodeşti şi Necşeşti făceau
scânduri şi cioplitură, cei din Popeştii de Sus, Lăzeşti-Toţeşti, Tomuşeşti, Burzeşti erau ciubărari
(dogari), iar cei din Dealu- Frumos confecţionau şindrile pentru acoperiş. În timpul iernii aceşti
oameni făceau ’’marfă’’ cu care spre primăvară plecau la ţară sau la diferite târguri să o vândă.
Fond forestier în 2007, total: 3.800 ha, din care: răşinoase – 3.200 ha; foioase - 550 ha;
alte terenuri – 50 ha.
Aşa cum le spune şi numele ’’vulturarii’’ aveau vâltori şi dube.
Pentru că există un număr mare de boi, cai şi căruţe (care) unii locuitori au deprins
meseria de fierar şi potcovar fiindcă anumalele trebuiau potcovite, iar carele reparate.
Cerealele obţinute din recolta proprie sau aduse de la ţară trebuiau măcinate, lucru ce se
făcea la morile de apă.
Cei cu pământ puţin sau foarte puţin au îmbrăţişat meseriile de croitor, cizmar, zidar,
miner etc.
Comerţul
Comerţul cu produse industriale, alimentare şi băuturi s-a desfăşurat prin intermediul
’’Bolţilor’’ (prăvălii) şi al crâşmelor (cârciumi). Existau de asemenea 2 şetre care vindeau fructe
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şi cocoşi (floricele de porumb). Există şi acum şetre, dar ele vând în pieţe şi târguri îmbrăcăminte
şi încăţăminte.
După 1948 comerţul a devenit cooperalist şi a cuprins 4 magazine mixte, bufet, cofetărie,
aprozar şi brutărie. După 1989 şi-au făVadu Motilor din nou apariţia unităţile comerciale private.
Produsele din lemn şi animale, care constituiau cea mai importantă sursă de câştig, se
valorificau în pieţele din apropiere şi din întreaga ţară.
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II.8 Turismul
Muzeul etnografic din Vadu Moţilor a fost înfiinţat
în 2006 şi îşi are sediul în fosta şcoală primară de Stat
Săcătura, o clădire de piatră cu trei săli de clasă. Obiectele
au fost achiziţionate de la cetăţenii comunei.

Prima biserică a localităţii Vadu Moţilor (Săcătură) a
fost construită în 1516 ridicată din lemn cu acoperiş de
şindrilă. În 1884 a fost mistuită de un incendiu, provenit din
trăsnet. A ars complet, iar cele trei clopote s-au topit în urma
căldurii, rămânând doar o masă de metal, din care s-a turnat
un clopot de 45 kg, la Sibiu. Biserica actuală a fost construită
între anii 1885-1893, şi pe lângă clopotul turnat din materialul rămas după incendiu, au mai
achiziţionat 2 clopote. Unul în anul 1917/18 a fost ridicat în scopuri militare, de reprezentanţii
imperiului austro-ungar. În anul 1921 şi 1935 biserica a primit din partea credincioşilor emigraţi
în Statele Unite 2 clopote.

Vâltorile şi piuele concepute pentru prelucrarea şi spălarea
lânii şi produselor din lână, au găsit un loc propice aici pe Valea
Lăzeşti. Calitatea apei, lipsită de oxizi ce înroşesc produsele albe, au
permis amplasarea acestor instalaţii.

Satul Lăzeşti situat la o distanţă de
5 km de comuna Vadu Moţilor are o biserică de lemn construită în
anul 1736. Edificiul se află în centrul satului pe o culme mai ridicată.
Construcţia iniţială era mai mică, pronaosul a fost adăgugat în anul
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1878, iar acoperişul era de şindrilă, care a fost schimbată în 1964 pe tablă zincată. Biserica a fost
pictată în 1763 de Popa Gheorghe Tobias.
În fiecare an, în cea mai apropiată duminică de 20
iulie, se organizează, din vremuri străvechi, "Târgul de fete
de la Găina". Această manifestare etno-culturală a fost
menţionată prima dată în documente în 1816. Desfăşurarea
târgului are loc la altitudinea de 1467 m într-o frumoasă
poiană, la altitudinea de 1467 m. Acolo se adunau locuitorii
din diferite văi ale Apusenilor pentru a-şi schimba produsele. Târgul a făcut posibilă întâlnirea şi
căsătoria tinerilor din zone îndepărtate, evitându-se astfel încrucişările dintre rudele apropriate.
Se spune că fetele veneau cu zestrea încărcată pe cai,
iar cununia se făcea pe loc de către preoţi care veneau acolo
în acest scop. Ceremonia era însoţită de cântece şi jocuri cu
"strigături", iar fetele "se luau", nu se cumpărau.
Astăzi Târgul de fete de la Găina s-a transformat
într-o mare sărbătoare folclorică, la care îşi dau concursul
locuitorii din zona Munţilor Apuseni, din judeţele apropiate şi chiar din ţinuturi mai îndepărtate
ale ţării. Pregătirile se fac cu câteva zile înainte, iar plecarea spre munţi se face în jurul orei patru
dimineaţa. Deschiderea o fac vestitele tulnicărese de la Avram Iancu, după care urmează
programul artistic al participanţilor care durează până spre
seară.
Pentru turişti târgul oferă şi produse artizanale specifice
zonei: tulnice, vase de lemn pirogravate, ceramică de Bihor
şi Zărand, unelte de lemn, ţesături populare de casă şi
produse culinare.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Vadu Motilor a înteles necesitatea elaborarii
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Vadu Motilor, în mod
participativ, în vederea unei dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de
document pentru atragerea finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Vadu Motilor, reprezentantii firmei selectate pentru
facilitarea procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62
localitati s-au întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu
reprezentanti ai firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au
explicat importanta elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Vadu
Motilor, precum si pasii de urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea
obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.

~ 50 ~

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Vadu Motilor, Jud. Alba

III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Vadu Motilor;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Vadu Motilor;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Vadu Motilor si raportarea periodica.

Componenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Moga Paler Felicia; Joldes Sava;
Pantea Sorina; Stan Daniela; Tripon Viorica; Groze Diana; Bus Dorina; Crisan Mariana; Trifa
Livia; Resiga Finias; Pasca Nicolae; Corches Eugenia; David Olimpia.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
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stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Vadu Motilor.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

A fost sondata de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul
cum vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

65,60 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

3,70 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 76 %;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 26% - interes foarte mare;
b) 23% - interes mare;
c) 50,7% - interes mediu;
d) 0,3% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 53% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 32,8% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 4,3% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 0,9% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

83,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

7,5% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

9,7% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

66,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

73,4% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Vadu Motilor, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune
strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand
exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Vadu Motilor, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile
si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare
regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Vadu Motilor, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va
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trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie faVadu Motilore
dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Vadu
Motilor, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest
lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.
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ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
- Existent a 8 pensiuni agroturistice;
- Existent a 2 mori pea pa Viltori;
- Biserica renovate, recent construita in anul 1993;
- Existent unei expozitii etnografice;
- Ocupatii: cresterea animalelor si agricultura;
- Existent produselor BIO;
- Se mai pastreaza traditii si obiceiuri specific locului;
- Au fost depuse proiecte pe PNDR 141;
- Potentialul realizarii unui traseu touristic si promovarea acestuia;

OPORTUNITATI
- Exploatarea evenimentelor culturale, şi tradiţionale-existenţa unor tradiţii
locale prin care comunitatea pate fi cunosVadu Motiloră-existenţa zilelor
comunei
- înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice cu fondurile europene
- posibilităţi de a organiza tabere de vară pentru elevi, studenţi, străini într-un
mediu plăVadu Motilor şi nepoluat
- prezentarea comunei pe pagina de internet şi reânoirea permanentă a
acesteia
- încheierea de noi parteneriate cu localităţi din spaţiul UE
- Înfiinţarea unor centre de consultantă agricolă si posibilitatea IMM care
există în zonă de a se extinde , susţinute fiind de resursele existente în zonă

PUNCTE SLABE
- Slaba promovare a comunei si a turismului;
- Terenul de sub Casa Muzeu de 40 de ani nu este al
statului;
- Lipsa unui punct de colectare a fructelor de padure si a
produselor lactate;
- Lipsa unui camin cultural;
- Lipsa investitorilor;
- Locuri de munca insuficiente;
- Desfintarea ansamblului popular “Formatia caminului
cultural”
- Lipsa unei structure associative;
- Lipsa unui camin cultural dotat;
- Lipsa locurilor de petrecere a timpului liber;
RISCURI
- Cresterea numarului de someri;
- Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;
- Lipsa unui studiu făVadu Motilor pentru această zonă şi o
informare necorespunzătoare administraţiei publice locale
pentru investiţii de acest gen
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Raul Aries curat;
- Existenta padurilor;
- Material fosil pentru incalzire;
- Terenuri disponibile pentru realizarea unui parc;
- Existent unui zacamant de turba;
- Potential de infiintare a unui bazin de peste pe Raul Aries;

- Lipsa unei cismele in centru de comuna;
- Lipsa toalete publice;
- Solul nu prea este fertile ( culture de cartofi si
pasurat);

OPORTUNITATI

- legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind zonele
protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;
- Aderarea României la unele convenţii internaţionale în domeniu.
- produse agricole ecologice care pot fi valorificate corespunzător;
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenta unui pod peste Aries care face lagatura cu satul Dealul
Frumos;
- Existenta bazin de captare apa din 1970;
- Existenta scolilor I-IV, V-VIII si a unei scoli satesti;
- Existenta unei gradinite cu 2 grupe;
- Existenta biblionet la nivel de comuna;

- Drumuri greu accesibile;
- Lipsa canalizarii si alimentarii cu apa potabila;
- Vai si drumuri neamenajate (Bodesti, Trifesti,
Pojorata, Dealu Frumos, Totesti, Lazesti,
- Infrastructura Forestiera deficitara;
- Camin cultural degradat;
- Lipsa sala de sport;
- Lipsa toalete publice;
- Lipsa internet;
- Lipsa unei statii de epurare

OPORTUNITATI

RISCURI

- zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică
- capacitate administrativ-organizatorică locală şi judeţeană
- PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu

- degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a
celorlalte utilităţi
- fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
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CAPITAL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Pastrarea unori ocupatii traditionale: potvocarit; tesatorit;
mesteri populari;
- Personal calificat la niveld e primarie si scoala;
- Oameni ospitalieri;

- Populatie imbatranita
- Migratia tinerilor catre centre urbane din cauza
lipsei locurilor de munca;
- Somaj ridicat;
- Scaderea numarului de scolari de la an la an

OPORTUNITATI

RISCURI

- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe
regionale, naţionale şi internaţionale;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003

ineficienţa/lipsa
programelor
de
calificare/recalificare
profesională
destinate
persoanelor din comună;
- depopularizarea localitatii;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenta unui dispensar de cu program L-V 8:00 – 13:00;
- Existenta unui internat scolar ce functioneaza pe perioada
Decembrie – Aprile pentru copii domiciliati la peste 1,5 km de
scoala;
- Existenta unui microbus scolar;

- Lipsa unui serviciu de ingrijire la domiciliu;
- Lipsa centru de zi varstnici
- Internat scolar in conditii deficitare din cauza
lipsei bugetului necesar;
- Microbuzul scolar nu ajunge in toate satele;
- Nu exista asistenta medical ape 24h;
- Nu exista punct farmaceutic

OPORTUNITATI

RISCURI

- perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri

- depopularea zonei;
- imbatranirea populatiei;
- migrarea cadrelor medicale specializate;
- migrarea profesorilor;
- lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Personal Calificat;
- Servicii furnizate in conditii optime;
- Dotari adecvate;

- Lipsa unui spatiu adecvat pentru functionarea
primariei;
- Implicare redusa a consilierilor;
- Nu are spatiu propriu (fost dispensar);
- Personal deficitar din punct de vedere numeric
si calificare;

OPORTUNITATI

- programe de finantare
administratiilor publice locale

RISCURI

adresate

dezvoltarii

capacitatii - lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Vadu Motilor.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Vadu Motilor si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

ZONA
TURISTICA
AMENAJAT
A

ALTERNATIV
E
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTUR
A DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZAT
E

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

TRADITII
PROMOVAT
E

ACTIVITATI
RECREACTION
ALE LOCALE
INFIINTATE

RAURI
AMENAJAT
E

Infrastructura Punct de taiere
de cazare
animale
dezvoltata
infiintat

Drum asfaltat
Lazesti P. de jos

Gradinita
infiintata

Centru
cultural
construit

Teren de fotbal
sintetic

Albiile
raurilor
amenajate

Trasee
turistice
amenajate

Centru de
colectare si
prelucrare
fructe de
padure infiintat

Drumuri de acces
amenajate si
pietruite

Camin pentru
persoane
varstnice
infiintat

Amenajare
camin
etnografic

Parcuri si locuri
de joaca
amenajate

Rauri curatite

Sat de
vacanta
infiintat

Spatiu pentru
targ amenajat

Drumuri forestiere
amenajate

Alimentare
cu apa si
canalizare in
centrul
localitatii
Cismele si
toaleta
publica in
centru de
comuna
amplasate
Asigurare
conexiune la
internet

Infiintare
programe de
transmitere a
ocupatiilor
traditiionale

Circuite
turistice
amenajate
Plan de
dezvoltare a
turismului
realizat

Puncte de
desfacere
produse BIO

Serviciu de
infrijire la
domiciliu a
persoanelor
varstnice
infiintat
Internat scolar
modernizat
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

SCĂZUT ÎN

IMAGINII

RÂNDUL

REŢEA APĂ –
CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT

CETĂŢENILOR
Promovarea insuficientă a

Reticenţa tinerilor faţă

Dezinteresul

localităţii (APL,

de tradiţii

cetăţenilor faţă de

Lipsă reţea canalizare şi
staţie de epurare
Prezenţa slabă a

problemele comunităţii

comunitate)
Lipsa inventarierii si

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul

amenajarii de circuite

cetăţenilor

comunităţii faţă

turistice

de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Identificarea
neparticipativă a
priorităţilor
Desfintarea
ansamblului popular
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sectorului ONG
Reţea de alimentarea
cu apă puţin dezvoltată
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Vadu Motilor – comuna cu o infrastructura moderna,
economie locala diversificata si competitiva, servicii sociale
de calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea
competitivitatii
economiei locale
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Modernizarea si
Dezvoltarea
serviciilor publice
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V.4 Seminarul implementarii
DS. 1 Modernizarea si Dezvoltarea serviciilor publice
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Informare

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua
a cadrelor didactice din
şcolile şi grădiniţele
comunei

Paşi întreprinşi
pentru

Termene de

realizarea
activităţii

implementare Din
surse
locale

Din
surse

2012-2014

400

2000

2400

In parteneriat cu
alte scoli

2012
2013-2015
2012
2013-2015
2012-2013

100
800
1000
21000

40000
40000

40100
40800
1000
21000

In parteneriat
In parteneriat

2012-2015

600

60000

60600

2012
2013-2016

1000
15000

1000
15000

2012
2013-2016

4500
15000

4500
15000

Perfectionarea
continua a
cadrelor didactice

Formare profesională în Identificare nevoi
domeniul agricol
Formare
Formare profesională în Identificare nevoi
domeniul serviciilor
Formare
Crearea de noi centre
Depus cerere de
de informare de tip
finaţare
telecentru
Realizat în toate

Costuri (RON)

Observatii
Total

atrase

satele
Consultanţă

Dezvoltare

Consultanţă agricolă

Identificare nevoi
Realizat
consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat
consultanţă
Înfiinţarea grupurilor de producători

2011-2016
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sectorului
civic

Crearea de forumuri de dezbateri publice
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizarea
Realizare parteneriate pentru asigurare de
de
servicii publice
parteneriate Realizare parteneriate pentru realizare
investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip
Leader
Dezv.echipă Formare personal
gest proiecte Formare echipă şi atragere resurse umane
specializate
Planificare şi Alcătuire şi actualizare bază de date cu
atragere
obiectivele locale
resurse
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse
financiare
de finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare
proiecte
Mobilizare
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti
şi implicare
periodice
a cetăţenilor Organizare de adunări pentru informarea
în dezvoltare cetăţenilor
locală
Mediatizare exemple de bună practică din
alte comunităţi
Creşterea spiritului asociativ şi participării
comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea
problemelor

2011-2016
2011-2016
2012

6000
3000
2500

6000
3000
2500

2012

2500

2500

2012

2500

2500

2012
2013

4500
4500

4500
4500

2011-2016

3500

3500

2011-2016

2500

2500

2012-2016

3500

3500

2012-2016

3500

3500

2500
2500

2500
2500

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011

2012-2016
2012-2016
2012-2016
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DS. 2 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
Activităţi de realizat
Termene limita de implementare
specifice:
Studiu de
fezabilitate
Reabilitare
infrastructură de
acces:

Cerere Proiect
de
finanţare tehnic
2011
2011

Lucrări

Din
surse
locale

300000

Total

Modernizare Drum satesc
Popestii de Jos Lazesti

2011

Pitruirea
străzilor
(drum
satesc)

DC 138 Pojorata
-Dealu-Frumos 7 km

2013

2013

2014

2015

10000

200000

210000

DC 139 Vadu
Motilor-Bodesti
- 6 km

2013

2014

2015

2016

5000

180000

185000

Vadu MotilorBurzesti- 4 km

2012

2013

2014

2015

120000

120000

Popestii de JosPoduri Bricesti4 km

2012

2013

2014

2014

120000

121400

Poduri Bricesti 4 km

2012

2012

2014

2016

120000

120000

Popestii de JosTomutesti - 4 km

2012

2012

2014

2016

120000

122000

Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi
de acces
spre zonele
cu potenţial
turistic.
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2012

Costuri
(RON)
Din
surse
atrase
300000

1400

2000
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Extindere reţea
apă –canal

Amenajati
ecologice

Amenajări
turistice

Necsesti - catun
Valeni - 3 km

2012

2012

2014

2016

1500

Realizare canalizare şi staţii de
epurare
Realizare staţii de tratare şi
extindere reţea de alimentarea
cu apă
Amenajarea
Valea Negrii
albiilor văilor
Valea Boscaii
Valea
Pojoratii
Râu Arieş
Protejarea
Curatirea şi
pajiştilor şi
intretinerea
pădurilor
pajistilor
Curatirea şi
intretinerea
padurilor
Inpaduriri
Macare ari
protejate şi
Natura 2000
Amenajare
Amenajare
zone turistice
Viltori
Înreţinere
Amenajare
trasee turistice traseu
biciclete
Intretinere
poteci

2012

2013

2013

2014

40420

4042000 4082420

2012

2013

2013

2014

55000

5500000 5555000

2012
2012
2012

2013
2013
2013

2013
2013
2013

2014
2014
2014

2012
2012

2013
2012

2013
2013

2014
2013

2012

2012

2013

2013

2012
2012

2012
2012

2013
2013

2013
2013

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013
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91500

100000
50000

100000
50000

500000

500000
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Amenajarea
centrului civic

Modernizarea şi
dotarea clădirii
administrativesi
cultural-sportive

tematice
Deschidere
noi trasee
tematice
Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, pieţe, staţii de autobuz
Organizarea de spaţii de joacă
pentru copii
Reparaţii la
Şcoala Vadu
Motilor
Reabilitare
gradiniţa
Vadu Motilor
Dispensare
Cămine
culturale

Muzee

Reparat
dispensar
uman
Renovarea
camin cultural
Achiziţionarea
de costume
populare
Intretinere şi
dotare
biblioteca
Intretinerea si
modernizarea
muzeului

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

55000

55000

4000

36000

40000

2012

2012

2013

2013

2000

200000

202000

2012

2013

2013

2014

4000

400000

404000

2012

2013

2013

2014

730000

730000

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2014
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3000
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etnorafic
Dotări pt. sport Realizare sala
de sport
Realizare
teren de fotbal
Restaurare, şi
conservare
obiective de
patrimoniu:

Investiţii pt.
servicii de
administrare

Investiţii pt.
economia
socială:

Studii privind patrimoniul
cultural material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea
bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea
picturilor interioare
Investiţii pentru interventii în
situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere
spaţii verzi
Investiţii pentru energie din
surse regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru
copii
Investiţii noi şi dotări persoane
cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru
bătrâni

2012

2013

2013

2014

2012

2013

2013

2014

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013
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10000

5000

50000

60000

100000

100000

45000

50000
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DS 3. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi
pentru realizarea
activităţii

Stabilire propietăţii
Realizare hărţii topo
Comasare terenuri
Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermelor de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a
animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate
Crearea şi
dezvoltarea pe plan local
IMM-urilor: Inventariere şi mediatizare resurse
locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru
investitii
Dezvoltare microitreprinderi de
procesare produse locale
Crearea şi dezvoltarea turismului rural
Crearea şi
dezvoltarea ;
activităţilor Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
turistice
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
Crearea şi dezvoltarea turismului
cultural
Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Comasarea
terenurilor
fărâmiţate

Termene

2012
2012
2013
2012
2011
2012

Costuri (RON)
Din
surse
locale
600
25000

Din surse

Observatii
Total

600
25000
100000
6500/ferma
150000

100000
6500/ferma
150000

2012

300

300

2012

3500

3500

PNDR
PNDR

2012
2012
2012

800000

2011

650000/investitie 650000/investitie PNDR

2011
2012
2012

350000/investitie 350000/investitie PNDR
200000
200000
PNDR
200000
200000
PNDR
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Realizare materiale promoţionale
pentru ob.turistice

2012

50000

50000

PNDR

V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
DS. 1 Modernizarea si Dezvoltarea serviciilor publice
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Informare

Activităţi de realizat

Perfectionarea continua
a cadrelor didactice din
şcolile şi grădiniţele
comunei

Paşi întreprinşi
pentru

Termene de

realizarea
activităţii

implementare Din
surse
locale

Din
surse

2012-2014

400

2000

2400

In parteneriat cu
alte scoli

2012
2013-2015
2012
2013-2015
2012-2013

100
800
1000
21000

40000
40000

40100
40800
1000
21000

In parteneriat
In parteneriat

2012-2015

600

60000

60600

2012
2013-2016

1000
15000

Perfectionarea
continua a
cadrelor didactice

Formare profesională în Identificare nevoi
domeniul agricol
Formare
Formare profesională în Identificare nevoi
domeniul serviciilor
Formare
Crearea de noi centre
Depus cerere de
de informare de tip
finaţare
telecentru
Realizat în toate

Costuri (RON)

Observatii
Total

atrase

satele
Consultanţă

Consultanţă agricolă

Identificare nevoi
Realizat
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consultanţă
Consultanţă pentru
Identificare nevoi
investiţii
Realizat
consultanţă
Dezvoltare
Înfiinţarea grupurilor de producători
sectorului
Crearea de forumuri de dezbateri publice
civic
Organizare adunări cetăţeneşti
Realizarea
Realizare parteneriate pentru asigurare de
de
servicii publice
parteneriate Realizare parteneriate pentru realizare
investiţii
Realizare parteneriate publice-private de tip
Leader
Dezv.echipă Formare personal
gest proiecte Formare echipă şi atragere resurse umane
specializate
Planificare şi Alcătuire şi actualizare bază de date cu
atragere
obiectivele locale
resurse
Alcătuire şi actualizare bază de date cu surse
financiare
de finanţare
Întocmire şi actualizare studii de fezabilitate
Participare la realizarea planului de investiţii
Întocmire cereri de finanţare, implementare
proiecte
Mobilizare
Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti
şi implicare
periodice
a cetăţenilor Organizare de adunări pentru informarea
în dezvoltare cetăţenilor
locală
Mediatizare exemple de bună practică din
alte comunităţi

2012
2013-2016

4500
15000

4500
15000

2011-2016
2011-2016
2011-2016
2012

6000
3000
2500

6000
3000
2500

2012

2500

2500

2012

2500

2500

2012
2013

4500
4500

4500
4500

2011-2016

3500

3500

2011-2016

2500

2500

2012-2016

3500

3500

2012-2016

3500

3500

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2011
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Creşterea spiritului asociativ şi participării 2012-2016
comune
Întâlniri pe comunităţi cu cetăţenii
2012-2016
Realizare plan de acţiuni spre soluţionarea 2012-2016
problemelor

2500
2500

2500
2500

DS. 2 Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
Obiective
Activităţi de realizat
Termene limita de implementare
specifice:
Studiu de
fezabilitate
Reabilitare
infrastructură de
acces:

Cerere Proiect
de
finanţare tehnic
2011
2011

Lucrări

Din
surse
locale

300000

Total

Modernizare Drum satesc
Popestii de Jos Lazesti

2011

Pitruirea
străzilor
(drum
satesc)

DC 138 Pojorata
-Dealu-Frumos 7 km

2013

2013

2014

2015

10000

200000

210000

DC 139 Vadu
Motilor-Bodesti
- 6 km

2013

2014

2015

2016

5000

180000

185000

Vadu MotilorBurzesti- 4 km

2012

2013

2014

2015

120000

120000

Popestii de JosPoduri Bricesti4 km

2012

2013

2014

2014

120000

121400

Reabilitarea
drumuri
forestiere,
vicinale şi
de acces
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2012

Costuri
(RON)
Din
surse
atrase
300000

1400
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spre zonele
cu potenţial
turistic.

Extindere reţea
apă –canal

Amenajati
ecologice

Amenajări

Poduri Bricesti 4 km

2012

2012

2014

2016

120000

120000

Popestii de JosTomutesti - 4 km

2012

2012

2014

2016

2000

120000

122000

Necsesti - catun
Valeni - 3 km

2012

2012

2014

2016

1500

90000

91500

Realizare canalizare şi staţii de
epurare
Realizare staţii de tratare şi
extindere reţea de alimentarea
cu apă
Amenajarea
Valea Negrii
albiilor văilor
Valea Boscaii
Valea
Pojoratii
Râu Arieş
Protejarea
Curatirea şi
pajiştilor şi
intretinerea
pădurilor
pajistilor
Curatirea şi
intretinerea
padurilor
Inpaduriri
Macare ari
protejate şi
Natura 2000
Amenajare
Amenajare

2012

2013

2013

2014

40420

4042000 4082420

2012

2013

2013

2014

55000

5500000 5555000

2012
2012
2012

2013
2013
2013

2013
2013
2013

2014
2014
2014

2012
2012

2013
2012

2013
2013

2014
2013

2012

2012

2013

2013

2012
2012

2012
2012

2013
2013

2013
2013

2012

2012

2013

2013
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100000
50000

100000
50000

500000

500000
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turistice

Amenajarea
centrului civic

Modernizarea şi
dotarea clădirii
administrativesi
cultural-sportive

zone turistice
Înreţinere
trasee turistice

Viltori
Amenajare
traseu
biciclete
Intretinere
poteci
tematice
Deschidere
noi trasee
tematice
Reabilitarea reţelei publice de
iluminat
Amenajare peisagistică parcuri,
parcări, pieţe, staţii de autobuz
Organizarea de spaţii de joacă
pentru copii
Reparaţii la
Şcoala Vadu
Motilor
Reabilitare
gradiniţa
Vadu Motilor
Dispensare
Cămine
culturale

Reparat
dispensar
uman
Renovarea
camin cultural
Achiziţionarea
de costume
populare

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2013

55000

55000

4000

36000

40000

2012

2012

2013

2013

2000

200000

202000

2012

2013

2013

2014

4000

400000

404000

2012

2013

2013

2014

730000

730000

2012

2012

2012

2012
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Restaurare, şi
conservare
obiective de
patrimoniu:

Investiţii pt.
servicii de
administrare

Investiţii pt.
economia
socială:

Intretinere şi
dotare
biblioteca
Muzee
Intretinerea si
modernizarea
muzeului
etnorafic
Dotări pt. sport Realizare sala
de sport
Realizare
teren de fotbal

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2014

3000

2012

2013

2013

2014

10000

2012

2013

2013

2014

Studii privind patrimoniul
cultural material şi imaterial
Restaurarea şi conservarea
bisericilor vechi
Restaurarea şi conservarea
gospodăriilor tradiţionale
Restaurarea şi conservarea
picturilor interioare
Investiţii pentru interventii în
situatii de urgentă
Investiţii pentru întreţinere
spaţii verzi
Investiţii pentru energie din
surse regenerabile
Investiţii noi şi dotări pentru
copii
Investiţii noi şi dotări persoane
cu nevoi speciale
Investiţii noi şi dotări pentru
bătrâni

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013
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DS 3. Cresterea competitivitatii economiei locale
Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene

Costuri (RON)
Din surse
locale

Stabilire propietăţii
Realizare hărţii topo
Comasare terenuri
Încurajarea stabilirii tinerilor la sate
Sprijin pentru fermelor de subzistenţă
Dezvoltarea fermelor de creştere a animalelor
Identificare facilităţi ce pot fi acordate pe plan
Crearea şi
dezvoltarea local
IMM-urilor: Inventariere şi mediatizare resurse locale
Identificarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială
Identificare spatii disponibile pentru investitii
Dezvoltare microitreprinderi de procesare
produse locale
Crearea şi dezvoltarea turismului rural ;
Crearea şi
dezvoltarea Crearea şi dezvoltarea agroturismului;
activităţilor
Crearea şi dezvoltarea ecoturismului
turistice
Crearea şi dezvoltarea turismului cultural
Realizare materiale promoţionale pentru
ob.turistice
Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Comasarea
terenurilor
fărâmiţate

Observatii

Din surse

Total

2012
2012
2013
2012
2011
2012
2012

600
25000

300

100000
6500/ferma
150000
300

2012
2012

3500

3500

100000
6500/ferma
150000

2012
2012
2011
2011
2012
2012
2012
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunosVadu Motilore ca
Fonduri Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Introducere

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a localitatii Vidra.
Strategia de dezvoltare a fost elaborate participativ de catre membrii comunitatii si alti
parteneri in cadrul proiectului „Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a
judetului Alba” implementat de catre Consiliul Judetean Alba Iulia cu finantare din cadrul
Programului Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative.
Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista multe
teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însa cheia
dezvoltarii durabile consta în „acceptanta clientului”, adica în satisfacerea necesitatilor pe care
cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin
definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între generatii, înseamna ca
generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor si,mai ales,cu acceptul
lor.
Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii
Fondurilor Structurale si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se
realizeaza pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape
succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitatile reale,
identificate obiectiv.
În timpul elaborarii planului strategic al comunitatii s-a pornit de la necesitatile locale,
care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a
strategiei, care mai apoi sa fie integrate în strategiile de dezvoltare ale judetului Alba .
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Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare socialeconomica va contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la
implicarea paturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea
comunitatii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a
parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat
în directia solutionarii problemelor comunitare.
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CAPITOLUL I
I CADRUL NATIONAL, REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE
I.1. Planul national de dezvoltare
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este
instrumentul fundamental prin care România va
încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de
dezvoltare socio - economică faţă de Uniunea
Europeană. PND este un concept specific politicii
europene de coeziune economică şi socială (Cohesion
Policy) reprezintă documentul de planificare strategică
şi programare

financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi

stimula dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a
Uniunii Europene.
Strategia PND 2008 - 2014 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare,
limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure concentrarea resurselor disponibile pe
realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi
disparităţilor interne. Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate
numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia,
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, etc.
Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:
a) Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel că după anul 2007, ritmurile medii
anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4-6%;
b) Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare
suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi - fiscal,
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gestionarea corespunzătoare datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se
asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2007 să poată fi exprimată cât mai
sintetic;
c) Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând
ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi
sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei
agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe
tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;
d) Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure
dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale;
promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară
a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi juridice adecvate, capabile
să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;
e) Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel că acestea să raspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de
standardele ţărilor membre ale UE;
f) Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente
ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător;
Componenta de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câştigat o atenţie
sporită după elaborarea de către Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 2000,
devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în
Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat şi legislaţia română)
referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt:
● ameliorarea exploataţiilor agricole;
● garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
● asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
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●protecţia mediului;
● dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a
contracara procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a
zonelor rurale;
● îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.
În vederea revigorării activităţilor economice din mediul rural şi diversificarea acestora
se impune susţinerea activităţilor agricole prin realizarea de servicii specifice, activităţilor de
agroturism, a producţiei de artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol( sericicultură,
apicultură, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi
pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea
timpului liber (terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan, etc.).
Pentru realizarea dezvoltării activităţii economice şi sociale trebuie sprijinite iniţiativele
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure accesul
facil la noi investiţii, consultanţă, infrastructură, educaţie, infrastructura medicală şi dezvoltarea
durabilă a localităţilor.
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinţe asupra mediului
rural deoarece creşterea productivităţii şi competitivităţii agricole va determina o reîntoarcere a
forţei de muncă în zonele rurale.
Pregătirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esenţiale pentru
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural şi pentru dezvoltarea regională echilibrată, o
infrastructură modernă fiind importantă pentru ca zonele rurale să poată concura efectiv pentru
investiţiile interne şi să poată rămâne competitive pentru întreprinderile existente.
Diversificarea activităţilor agricole va fi orientată spre stimularea diversificării în toate
tipurile de exploataţii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii pri me şi
comercializarea directă sau încurajarea activităţilor agro - turistice. Se va acorda atenţie special
sprijinului fermelor de semi-subzistenţă care depind de astfel de activităţi suplimentare
diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă.
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În vederea absorbţiei ridicate a forţei de muncă tinere neocupată din fermele de
subzistenţă, micro - întreprinderile vor fi încurajate să demareze activităţi economice în zonele
rurale şi să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populaţia rurală. Vor fi sprijinite, de
asemenea, activităţile agro - turistice şi cele privind petrecerea timpului liber, care au un impact
pozitiv asupra creării de noi locuri de muncă.
Acest sprijin va fi combinat cu eforturile de îmbunatăţire a mediului natural şi social şi de
stimulare a eco-turismului, precum şi cu serviciile şi cu o structurare mai bună a comercializării
produselor regionale specifice. În acest sens, agro - turismul este în continuă creştere datorită
specificului ospitalier tradiţional combinat cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale
valoroase.
Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesită, de asemenea, accesul la facilităţi, soluţia
pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al actorilor rurali la
toate tipurile de facilităţi existente în perioada următoare.
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I.2 Planul de Dezvoltare Regionala Centru
După 1990, spaţiul european se află într-o
perioadă

de

transformări

determinate

atât

de

schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări
interne, în plan socio-economic. Contextul general
menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt
prezente în două documente importante: „Agenda
2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa”
(ESDP) plătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu
Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări echilibrate şi
durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să aibă în
vedere:



Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi instituirea de relaţii noi între
mediul urban şi mediul rural;



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi rezervarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin

aprobarea de către Guvernul României a Carţii Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
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realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileşte
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare
regională din ţara noastră.
Teritoriul României este împartit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însa unităţi teritorial-administrative, formată în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o întelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste opt regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de
dezvoltare regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
DE JUDEŢELE
COMPONENTE
ALE
REGIUNII
Bacău, Botoşani, Iaşi,
1 - NORD EST
Suceava, Vaslui, Neamţ
Brăila, Buzău, Constanţa,
2 - SUD EST
Galaţi, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
3 – SUD MUNTENIA
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
4 - SUD VEST OLTENIA
Vâlcea
Arad, Caraş - Severin,
5 - VEST
Hunedoara, Timiş
Bihor, Bistriţa - Năsăud, Cluj,
6 – NORD VEST
Maramureş, Sălaj, Satu Mare
Alba,
Braşov,
Covasna,
7 - CENTRU
Harghita, Sibiu, Mureş
Bucureşti, Ilfov
8 - BUCUREŞTI-ILFOV
REGIUNEA
DEZVOLTARE
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%
DIN
POPULAŢIE
16,8
13,0
15,5

10,7
9,2
12,8
11,8
10,2

TOTAL
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După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât de
schimbările globale geo-politice cât şi de restructurări interne, în plan socio-economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţii posibile în secolul 21 sunt prezente în două
documente importante: „Agenda 2000” şi „Planul de Dezvoltare Spaţială în Europa„ (ESDP),
pregătite de Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul Miniştrilor responsabili cu Amenajarea
Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997 prin
aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale în România şi a
continuat în perioada 1998 - 1999 prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislative
necesar. Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă şi a
procesului de aderare la Uniunea Europeană , este necesar să asigure faptul că programele de
dezvoltare regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor permite
realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparitătilor existente şi a promovării
coeziunii economice şi sociale.
În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea unei structure
institutionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de dezvoltare regională.
Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de rezolvat autoritaţile române este de a
indentifica particularităţile şi necesităţile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general
al reformei, care definesc în amănunt principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza
structurii instituţionale şi este pusă în practică prin programe care trebuie să raspundă
necesităţilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, această politică este în concordanţă cu
principiul adiţionalităţii şi consistenţă cu politicile naţional - sectoriale ale ministerelor, care la
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rândul lor trebuie să ia în seamă necesităţile regionale. În cele din urmă, politica de dezvoltare
regională este concentrată pe arii/domenii prioritare pentru aspecte şi priorităţi care constituie
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecareia dintre regiunile României şi a ţării în
ansamblul său.
Regiunea de Dezvoltare Centru este aşezată în zona centrală a Românie, în interiorul
marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind
străbătută de meridianul 25 grade longitudine estică şi paralela 46 grade longitudine nordică. Din
punct de vedere administrativ, Regiunea Centru este formată din şase judeţe: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care cuprind 50 de oraşe ( din care 14 municipii) şi 334 de
comune.
Suprafaţa Regiunii este de 34.099,4 kmp, ceea ce reprezintă 14,3 % din suprafaţa
României, populaţia numără 2,642 milioane locuitori ( 11,5 % din totalui populaţiei României)
iar densitatea populaţiei este de 74 locuitori/kmp. Pe lângă români, 35 % din populaţie reprezintă
o mare concentrare de minorităţi naţionale, ceea ce asigură interferenţe culturale şi o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Regiunea dispune de numeroase bogăţii ale subsolului: minereuri neferoase,
auroargintifere, cuprifere, minereuri de mercur, fier, zăcăminte de gaz metan iar profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor,
industria chimică, a materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară.
Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, monumentele istorice
şi de arhitectură şi muzeele, încadrează Regiunea Centru între arealele tradiţionale de cultură şi
civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu largi perspective de dezvoltare. Cultura popular
autentică, păstrată în forme originale, poate fi întâlnită în multe sate ale Regiunii Centru.
Cântecele şi dansurile populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări
populare consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte centrală
a ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care de multe ori
spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentând o
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simbioză plină de originalitate.
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe teritoriul Regiunii au fost
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în
prelucrarea acestor resurse. Astfel, activitatea industrială a Regiunii Centru este repartizată
astfel:


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului
Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii
Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureş,
care traversează judeţul de la nord - est (în zona
Ocna Mureş), la sud - vest (în zona Şibot).
Suprafaţa judeţului este de 6.231 kmp,
reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi este al 16 lea judeţ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria judeţelor de mărime
mijlocie.
Judeţul Alba se învecinează la nord cu judeţul Cluj, în nord - vest cu judeţele Bihor şi
Arad, în sud - vest cu judeţul Hunedoara, în sud cu judeţul Vâlcea, în sud - est cu judeţul Sibiu şi
în nord - est cu judeţul Mureş.
În judeţul Alba predomiă formele înalte de relief, astfel, munţii ocupă cca. 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%.
Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munţilor Metaliferi, de culmile masivului
Trascăului, de versanţii sudici ai Munţilor Bihariei, precum şi de Munţii Şurianu. Zona de podiş
şi deal este dată de Podişul Secaşelor, Podişul Târnavelor, şi de Depresiunile Montane: Zlatna,
Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia - Turda şi
parţial de Culoarul Depresionar al Oraştiei.
Clima este temperat - continentală, specifică ţării noastre, diferenţiată în funcţie de
altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2˚C în zonele montane şi 9,5˚ C în Lunca Mureşului.
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureşului în judeţul Alba pe partea dreaptă
sunt: Arieşul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul, etc., iar
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pe partea stângă Mureşul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul Sebeşului, Sebeşul, Pianul,
Cugirul şi altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieş cu cei doi afluenţi ai săi: Arieşul
Mare şi Arieşul Mic.
Între resursele naturale cele mai importante, care se află pe teritoriul judeţului în
zăcământ sau se exploatează sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb,
zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice,
marne, argile, marmură, piatră pentru construcţii, nisipuri şi pietrişuri, lemnul, gazele naturale,
etc.
După modul de folosinţă, suprafaţa judeţului Alba, care este de 624.157 ha, se împarte
astfel:
- suprafaţa agricolă este de 329.700 ha (52,8% din suprafaţa judeţului), din care:
- suprafaţa arabilă este de 133.100 hectare (40,4%);
- păşuni 117.300 hectare (35,6%);
- fâneţe 72.700 hectare ( 22,0%);
- vii şi pepiniere viticole 4.900 hectare ( 1,5%);
- livezi şi pepiniere pomicole 1.700 hectare ( 0,5%);
- păduri 229.700 hectare ( 36,8%);
- ape şi bălţi 6.370 hectare ( 1,0%);
- alte suprafeţe 58.387 hectare ( 9,4%).
Populaţia judeţului Alba la data de 1 ianuarie 2001, număra 395.653 locuitori, din care
232.664 locuitori ( 58,8%) în mediul urban şi 162.989 locuitori ( 41,2%) în mediul rural,
densitatea populaţiei pe kilometru pătrat fiind de 63 locuitori. Din acest punct de vedere
ponderea judeţului Alba este de 1,8% pe ţară. Populaţia municipiului Alba Iulia, care este
reşedinţă de judeţ la aceaşi dată era de 71.651 locuitori.
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Organizarea administrativă: Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr
de 11 oraşe, din care 4 municipii - Alba Iulia (reşedinţă de judeţ), Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe:
Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt înca 65
unităţi administrativ - teritoriale, respectiv, comune şi 658 de sate.
Alături de judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, judeţul Alba intră în
componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru, care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia.
Cultura este reprezentată de un număr însemnat de instituţii printre care, mai importante


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

Turismul Judeţul Alba deţine un potenţial turistic deosebit. Numeroasele vestigii ale
trecutului istoric, monumente de artă de o valoare considerabilă (cetatea baştinaşă în stil Vauban,
Muzeul Unirii, Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia, muzeele de istorie de la Blaj şi Aiud,
Câmpia Libertăţii de la Blaj, etc.), pitorescul Văilor Ampoiului, Arieşului şi Sebeşului cu forme
carstice (peşteri, chei) şi frumuseţea masivelor muntoase Apuseni şi Sebeş, Gheţarul de la
Scărişoara, băile sărate de la Ocna Mureş, toate constituie puncte de atracţie pentru turişti.
Turismul cultural - este strâns legat de existenţa pe teritoriul judeţului a unor monumente şi
manifestări prin care se asigură promovarea valorilor din acest teritoriu. Pot fi amintite aici
manifestările organizate cu ocazia „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, Festivalul de poezie
„Lucian Blaga” de la Sebeş, „Festivalul strugurilor”, etc.
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CAPITOLUL II
II PROFILUL SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL - SPIRITUAL AL COMUNEI
II.1 Scurt Istoric
Istoricul comunei Vidra este strâns legat de istoria Ţării Moţilor, vatră
a atâtor evenimente din istoria poporului nostru.
La rândul ei istoria Ţării Moţilor şi a Vidrei de Jos este strâns legată de
istoria mineritului de pe Valea Arieşului superior, de evoluţia meşteşugului
prelucrării lemnului şi de activitatea comercială a acestei zone.
Primele ştiri le avem cu cinci secole înaintea erei noastre când agatârşi cei iubitori de
miere şi metale nobile au locuit în regiune, iar după dânşii dacii. Urme materiale care să ateste
prezenţa omului preistoric nu s-au descoperit, viaţa preistorică a fost posibilă datorită existenţei
unui vânat foarte bogat, ape curgătoare bogate în peşte şi a unui climat mai blând în această zonă
depresionară.
În epoca bronzului şi cea a fierului a fost obţinut aurul preistoric prin spălarea nisipurilor
aurifere din albia Arieşului Mic sursa principală de procurare a aurului nativ.
Procesul de obţinere a aurului prin spălarea nisipurilor aurifere la Vidra de Jos continuă şi
în timpul ocupaţiei romane în Dacia. Astfel, pe malul drept al Arieşului Mic au fost identificate
instalaţii pentru exploatarea aurului prin spălare şi chiar şteampuri.
Atestarea documentară
Localitatea Vidra este atestată documentar pentru prima dată în anul 1595 în Privilegiul
acordat de Cristofor Bathory principele Trasilvaniei când reînoieşte actul de danie asupra caselor
şi moşiilor sale din Tzopanfalva (Câmpeni) lui Nicolae Filimon. În vremea aceea localităţile
Râul Mare şi Râul Mic aparţineau de Câmpeni.
Vidra de Sus, parte componentţ a localităţii Vidra apare pentru prima dată de FelsöVidra,Vidra Gyin Szusz în anul 1839. Vidra de Sus este amintită şi în statistica Transilvaniei din
anul 1850 sub numele Felsö-Vidra Vidra din Szusz, precum şi în Buletinul Ceuberniului
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Provinciale pentru Marele Principat al Transilvaniei din 1854 1. Cea mai veche menţiune a
toponimului Vidra de Sus apare însă la 2 decembrie 1739, într-un act de danie, redactat la Vidra
de Sus.
Vechii locuitori ai comunei Avram Iancu fac parte din familia moţilor sau "ţopilor", cum
sunt cunoscuţi locuitorii din ţinutul Câmpenilor urmaşi direcţi ai dacilor şi a coloniştilor romani.
Denumirea de moţi vine de la chica antică-obicei dacic purtat de bărbaţi, întâlnit până în a
doua jumătate a secolului al XIX -lea în Ţara Moţilor.
Iar denumirea de ţop derivă de la cuvântul german "zopf", care în româneşte înseamnă tot
chică, poreclă dată de funcţionarii austrieci, moţilor, cărora le spunea în nemţeşte: "zopfi-ger
valachus", în româneşte valahi-români cu chică.
Acest nume îl purtau toţi locuitorii dintre Mureş şi Biharia, locuitorii voievodatului
românesc Terra Tzapus.
Consemnarea termenului de Tzopan este atribuită prima oară lui Constantin
Porfirogenetul în lucrarea sa "Descrierea Ardealului din secolul al XI-lea".
Pentru acest secol mai avem precizarea făcută de N. Drăgan (1933) care se referea la
omonimul Biharia de la maghiarul Bihar. Nu excludem să avem în maghiară un împrumut de la
români, deoarece Biharia şi Chiştag apar în cel mai vechi document maghiar medieval, privitor la
Transilvania-"Gesta Hungarorul" (secolul XII).
Prima menţiune documentară a ţinutului aurifer al Ţării Moţilor datează din anul 1201,
când Terra Obruth, adică ţinutul Abrudului ajunge în urma unei danii regale în stăpânirea banului
Yula, iar mai târziu al lui Zaboulans Secuiul. În anul 1271 regele Ştefan al V-lea a dăruit ţinutul
capitulului din Alba-Iulia.
Mai târziu locuitorii acestui ţinut sunt menţionaţi în Bula papei Clement al VI-lea
adresată voievozilor români din Transilvania în 1345, unde se aminteşte de un voievod de
"Tzopus", cu numele de Ambrozie. O altă menţiune a Terrie Tzopus este datată la 1308, când
regele Ungariei îl dă pe tânărul Otto Bavarezul, ajuns prizonier la voievodul Apor al Ardealului,
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în seama voievodului Haţegului. Acesta îl făcu scăpat prin oamenii săi şi l-a condus prin Terra
Tzopus, apoi prin Terra Belinis (Beinşi-Beiuş) în Maramureş, scăpând în Galiţia de urmărirea
magnaţilor unguri.
Aşezările din zona Arieşului sunt menţionate într-un document din anul 1366 "Districtum
Terrae Obrugh cum Zlatna ac villis interitoris situatis".În afara localităţilor menţionate în Valea
Arieşului ar mai fi fost, în evul mediu timpuriu: Boeszerek, Câmpeni, Vidra şi în sfârşit Râul
Mare.
În acest ţinut au fost organizate voievodate, conduse de cnezi şi voievozi români. La
începutul secolului al XIV-lea se afla în frunte voievodul român Iacob, care şi-a pierdut
neatârnarea faţă de regii Ungariei. Moţii au umblat şi trăit din timpurile vechi ca oameni liberi
rămânând în această stare şi după ocuparea Transilvaniei de regii unguri. În două diplome, una
din 1357, alta din 1365 regele Ludovic cel Mare îi numeşte "Cives hospites şi Montenistal", iar
Sigismund la anul 1428 îi lasă liberi şi le întăreşte libertatea. Principii Ardealului care au urmat:
Bethlen, Rakotzi şi Apaffi prin diplome în mai multe rânduri le-a întărit acest drept.
Locuitorii Vidrei de Sus sunt prezenţi avându-l în frunte pe Avram Iancu la adunările de
la Blaj, cât şi la evenimentele care au urmat. Dacă adunarea din 30 aprilie 1848, robotele şi
dijmele sunt desfinţate prin voinţa oamenilor, monopolurile seniorilor de asemenea, dregătorii
sunt negaţi în multe sate. Moţii sunt acum cei mai îndârjiţi şi cei mai hotărâţi în aşi face dreptate
singuri. Moţii vidreni încetează de a mai fi iobagi umiliţi. Ei încep să refuze serviciul pe care
erau obligaţi a-l îndeplinii gratuit, nu mai plătesc taxele urbariale.
"Moţii Vidrei de Sus, consătenii lui Avram Iancu răspund cu entuziasm când sunt
chemaţi la cea de-a doua adunare de la Blaj. Între cei zece mii de moţi organizaţi milităreşte sunt
şi consătenii săi. Aceşti ar fi jucat un rol însemnat în organizarea Marii Acunări Naţionale de pe
Câmpia Libertăţii în ziua de 3/15 mai 1848 în cete şi cărări". După adunarea de la Blaj, în Munţii
Apuseni, moţii erau de părere că libertatea (ştergerea iobăgiei) trebuie obţinută prin forţă.
Refuzul Dietei din 29 mai 1848 de a şterge iobăgia, hotărând în schimb unirea Transilvaniei cu
regatul ungar îl determină pe Avram Iancu să organizeze rezistenţa armată. Pe 8 iunie 1848
Avram Iancu vorbeşte poporului adunat în târgul din Câmpeni, arătându-le românilor să se
pregătească "fiindcă a sosit timpul ca să fie liberi". În a doua jumătate a lunii august 1848,
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Avram Iancu a ieşit la lumună, a început recrutarea şi instruirea a 800 de flăcăi din "garda
naţională". Între 21-30 septembrie Avram Iancu cu 600 de moţi înarmaţi, participă la o nouă
adunare la Blaj. Aici s-a format un alt Comitet Naţional, Avram Iancu a fost numit prefect
general-conducător militar al Transilvaniei (un fel de ministru de război). Întors în munţii lui s-a
dovedit a fi un strălucit comandant militar, organizând forţa militară şi teritoriul Ţării Moţilor, ca
o republică românească revoluţionară numită Cetatea din Munţi. La 19 octombrie s-a hotărât
organizarea militară a Transilvaniei în 15 legiuni, fiecare legiune în zece tribunate, fiecare
tribunat în zece centurii şi centuria în zece decurii. În ţinutul moţesc Avram Iancu a organizat
Legiunea "Auraria Gemina". Între cei zece tribuni a legiunii sale era şi preotul Ioan Gomboş din
Vidra de Sus. Avram Iancu, Eroul Românilor, îşi trage originea dintr-o familie de iobagi de pe
Valea Arieşului Mic. Bunicul său Gheorghe Iancu a fost preot la Vidra de Sus, în 1784 a luat
parte la răscoala lui Horea. Tatăl eroului, Alexandru a fost al treilea fiu al lui Gheorghe Iancu s-a
născut la 1797, om deştept, cu mintea ageră, învăţat, mult timp jude comunal şi gornic de păduri
la Vidra de Sus. Anul 1852 este anul vizitei împăratului habsburg Francisc Iosif în Transilvania.
Iancu stăruie ca împăpatul să-şi schimbe treseul vizitei, ca împăratul să treacă şi prin ţinutul
Câmpenilor. După stăruinţă multă, dorinţa sa ocţine consimţământul celor care se ocupă de vizită
şi a împăratului. Îşi schimbă traseul de la Brad, prin Baia de Criş, Hălmagiu, peste Muntele
Găina la Câmpeni. Avram Iancu se îngrijeşte să se repare drumul de munte, podurile stricate şi
le cere moţilor să dea oaspeţilor cai buni de călărit. După un popas de o oră la Hălmagiu,
convoiul imperial să îndreptat spre Muntele Găina. Pe Găina împăratul soseşte la ora trei dupăamiază. Aici urma să fie întâmpinat de Avram Iancu, el pregătise pentru înaltul oaspete porţi
trimfale, colibe şi frunzişuri, mese pentru recreere. Eroul din munţi venise de cu dimineaţă să
supravegheze pregătirile. Tradiţia locului spune că Iancu i-at fi pregătit împăratului în locul
numit "Ghipul Împăratului" o masă unde să prânzească împreună cu acesta. Pe lespedea de
piatră, Iancu ar fi pus pe cineva să cioplească cuvintele rămase proverbiale "Un nebun şi cu-n
mincinos niciodată nu se vor putea întâlnii". Cuvintele acestea explică refuzul lui Iancu de a
înâmpina pe împărat pe tot parcursul vizitei argumentând de câte ori era chemat că mai are încă
multe de isprvit. Primirea pe platoul Găinii o va face protopopul Balint din Roşia Montană, care
îl asigură pe împărat de devotamentul poporului român. Pe platou este şi mama Iancului,
fluturând un strag în fruntea unui banderiu de moaţe călare. Convoiul trece prin Vidra de Sus,
prin faţa casei Iancului unde erau adunaţi preoţi. Împăratul se opreşte o clipă, gustă din paharul
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de vin cu care-l îmbie Alisandru Iancu, în uralele sătenilor. Marea buluceală produsă de
mulţimea poporului adunat să-l vadă, l-a speriat pe împăratul Francisc Iosif, temere sporită şi de
lipsa lui Iancu la primire. Guvernatorul Transilvaniei, prinţul Schwartzenberg începe să-i fie frică
şi-l întrebă pe Simion Balint: "Suntem în siguranţă aici?". Convoiul îşi continuă drumul spre
Câmpeni unde împăratul avea să înnopteze, tocmai unde fusese cartierul general al Legiunii
Auraria Gemina. Şi pentru şederea acestuia la Câmpeni se ocupă personal, nu uită să comande
lumânări dacă sosirea împăratului s-ar fi amânat mult în noapte. Iancu rămâne dator să explice
contradinţia cu care îi pregăteşte oaspetelui o primire împărătească, şi refuzul repetat de a se
întâlnii cu împăratul. Să fie oare răspunsul său tăcut la dispreţul cu care îl trata împăratul,
zăbovind ai spune sau comuunica hotărârea la memoriul ce îl înaintase? Absenţa sa la
solemnităţile primirii împăratului are greutatea unui protest categoric împotriva indiferenţei
arătată de acesta în descâlirea cauzei moţilor. După vizita împăratului în augurt 1852, Craiul
Munţilor este închis şi pălmuit în închisoarea din Alba Iulia. O nouă revoltă l-a cuprins i i-a adus
pierzarea. A urmat fatalul sfârşit de dramă zguduitor şi mistic. De acum Iancu era prizonierul
demnităţii sale rănite.
Înainte de Crăciunul anului 1852 autorităţile militare îl trimit pe Iancu din Alba Iulia la
Sibiu unde i se înscenează la repezeală, un proces. Ca în final să i se comunice sentinţa de
achitare. Avram Iancu se întoarce la Vidra de Sus împreună cu bătrânul său tată, care-i fusese
alături tot timpul.
Cultul lui Iancu a prins rădăcini puternice în inimile moţilor săi, fapta sa rămânând vie în
inimile generaţiilor trecute şi viitoare. După Marea Unire de la 1918, eroul este cinstit cu se
cuvine. În anul 1924 "Astra" din Sibiu a organizat sărbătorirea a 100 de ani de la naşterea lui
Avram Iancu, prilejuită de vizita regelui Ferdinant I în Ţara Moţilor, la Vidra de Sus, locul de
naştere al eroului. În anul 1995, la 171 ani de la naştere, pe faţada Şcolii Generale din Avram
Iancu s-a aşezat încă o placă comemorativă.
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II.2 Amplasarea si Relieful

Comuna Vidra este asezata la extremitatea
nord-vestica a judetului Alba, in inima „Tarii Motilor”,
intinzandu-se prin satele si catunele sale, in bazinul
inferior al Ariesului Mic, la o distanta vesatica de 5
km de la confluienta Ariesului Mare cu Ariesul Mic,
aproape de centrul prupei centrale a Muntilor Apuseni,
care ocupaspatiul muntos situat intre Valea Muresului
spre sud si a Crisului Repede spre nord,intre colinele domoale ale Transilvaniei spre est si
Campia Tisei spre vest. Cu toata masivitatea ei mai redusa, dominand numai cu cateva sute de
metri regiunile din jur,aceasta grupa a Muntilor Apuseni, apare ca o cetatesau cum spune Mihai
David „rasarind ca o insula deasupra apei din imprejurimile mai joase care-i inconjoara din toate
partile” ceea ce impune o directie radiala formulelor mai inalte de relief,presarand printre ele,
mai ales pe cursul apelor mai mari, mici bazine si bazinele depresoinale.
Aspectul morfometric ale Bazinului apare ca o arie depresionara fata de culmiloe
muntoase care-l delimiteaza, dar trebuie considerat ca o erie depresionara intramontana Inalta,
datorita altitudinii medii ridicate (600m).
Localitatea este asezata in deresiunea formata in cursul inferior al Ariesului Mic la 46
grade 22 minute latitudine nordica si 22 de grade 49 minute longitudine estica, avand o altitudine
de 600m. Este incadrata de Muntii Bihorului in nord-vest, Muntele Gaina in partea de vest, de
Muntele Gaina in partea de nord-est si Muntii Metaliferi in sud-est. Localitatea este strabatuta de
Ariesul Mic, care isi are obarsia pe teritoriul comunei Avram Iancu, la vest de Varful Vladeasa
din locul numit „Fantana Cepii” , care se gaseste la 1761 m si este aproape axade simetrie a
comunei, cu putin depasind suprafata partii sudice pe cea nordica. El se indreapta de la nord-vest
spre sud-est, avand in general o viteza de scurgere de circa 14-15 km/ora. Pe langa unda
serpuitoare a apei Ariesului Mic, Se afla peisaje deosebit de frumoase, alcatuite din stanci golase
de calcar alb presarate din loc in loc cu mici palcuri si diferiti arbusti, care incanta ochiul
excursionistului pornit pe aceste locuri.
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De asemenea frumusetea acestor locuri este sporita si de faptul ca adesea inaltimile
inchid Ariesul intr-o vale ingusta, apropiindu-se foarte mult, incat abia mai are loc de trecere sau,
se deschide intr-o vale mai larga cu lunci vare ating in unele locuri latimi de pana la 500 m. Din
loc in loc versantii impaduriti cu paduri de brad, molid si foioase coboara pina in unda apei
creind un cadru natural de o frumusete aparte, specific acestor locuri.
Alaturi de Ariesul Mic la distante mici, in
stanga lui serpuieste drumul judetean modernizat
(DJ 762), care intra in comuna dinspre Mihoiesti,
strabatand-o pe o distanta de 14km. Acest drum
leaga comuna cu drumul national 75, care la randul
sau face legatura intre

„Tara Motilor” si „Tara

Crisurilor”, trecand peste Muntii Bihorului, precum
si cu „Tinutul Clujului” prin Albac – Horea – Ursoaia. Acelasi drum leaga „Tara Motilor” de
Alba Iulia prin Abrud – Zlatna si de „Tara Zarandului” prin Abrud – Brad sau pe o ruta mai
scurta prin drumul interjudetean nemodernizat Avram Iancu – Bulzesti.
Teritoriul comunaei Vidra se invecineaza :
-

la est cu comuna Sohodol si orasul Cimpeni;

-

la nord cu comuna Poiana Vadului (fosta Neagara) si comuna Vadu Motilor (fosta
Sacatura);

-

la vest cu comuna Avram Iancu(fosta Vidra de Sus);

-

la sud cu comuna Halmagiu.

Suprafata comunei este de 60 km2 si se repartizeaza astfel :
Total

Din

care :

suprafata

arabil

Livezi
gradini

6030 ha

846 ha

15 ha

si Fanat
1518 ha
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Centrul comunei, unde se afla institutiile si unitatile comerciale si mestesugaresti, este
asezat pe malul stang al Ariesului Mic, la aproximativ jumatatea distantei pe carea o strabat in
localitate si cuprinde Vidra – centru, de la care se rasfira radial celelalte sate, care se
indeparteaza pana la circa 9-10 kilometri.
Din punct de vedere administrativ, comuna se subimparte in trei sate mari : Vidra – centru,
Ponorel si Poieni, sate care reunesc 39 de sate (cranguri) apartinatoare, comuna cu cel mai mare
numar de sate din Bazinul Ariesului, respectiv din judetul Alba, care sunt dispersate pe un
spatiu intins, atat la nord cat mai ales la sud, dincolo de abruptul calcaros, in cadrul platourilor,
ajungand la altitudinea de 1200 m. Daca avem in vedere ca centrul se afla la 640m altitudine, iar
Ariesul Mic coboara la iesirea din comuna la 575 m altitudine, intelegem usor amplitudinea
ridicata pe verticala a asezarilor acestea numeroase.
In cadrul celor 3 sate mari, satele – cranguri sunt repartizate astfel :
1. De Vidra centru apartin satele : Lunca, Lunca Bisericii, Nemesi, Dealul Goiesti,
Haiducesti, Dosul Vasesti, Gligoresti, Segaj, Valcesti, Vasesti, Modolesti, Jeflesti,
Lunca Goiesti, Lunca de Jos, Goiesti, Oidesti, Dosul Luncii, Valcaneasa, Vartanesti.
2. De Ponorel apartin satele : Bobaresti, Bogdanesti, Culdesti, Ficaresti, Dos, Urdes,
Plescuta, Valea Morii, Lunca Vesesti, Dragoiesti, Pitarcesti, Puiuletesti, Runc.
3. De Poieni apartin satele : Bordesti – Poieni, Harasti, Hoanca Bai.
Fata de alte centre mai importante, localitatea Vidra se afla la o distanta de :131 km de Cluj,
100 km Turda, 16 km Campeni, 27 km Abrud, 93 km Alba Iulia, - resedinta judetului Alba, 41
km Baia de Aries – centru minier.
Fata de localitatile din munti, pe teritoriul carora exista monumente istorice sau ale naturii,
comuna se afla la o distanta de : 51 km de de comuna Salciua cu „Huda lui Papura”, 37 km de
Muncelul Baii (Baia de Aries), unde se afla „Fagul Imparatului”, 16km de orasul Cimpeni in
care gasim pivnita de la care a inceput incidentul din Mai 1782 – prolog al rascoalei conduse
de Horea, Closca si Crisan,

cladirea in care a fost cartierul general al lui Avram Iancu in

timpul revolutiei de la 1848, 28 km de carpenis, satul lui Closca, 37 km de localitatea Bucium –
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unde se afla „coloanele de bazalt ale Detunatei”, 30 km de comuna Albac – unde se afla bustul
lui Horea, 36 km de „Ghetarul” de la Scarisoara si 3km de comuna Avram Iancu – unde se afla
casa lui Avram Iancu.

Relieful
Din

punct

devedre

morfologig

Muntii

Apuseni formeaza o unitate bine individualizata. Spre
sud ei sunt marginiti de depresiunea Muresului, care ii
desparte de Muntii Poiana Ruscai, spre vest de
depresiunea Panonica,

spre

nord de Platforma

Somesana si spre est de Depresiunea Transilvaniei. Extinzandu-se pa o suprafata de 1500 km
parti cu o forma circulara, se incadreaza matematic intre 45 grade 50minute latitudine nordica
(Simeria) si 45 grade si 7 minute latitudine (Plopis), intre 21 grade 42 minute longitudine estica
(Lipova) si 23 grade si 47 minute longitudinale estica (langa Turda). In cadrulcontinentului,
Muntii Apuseni ocupa o pozitie centrala, insa distantele relativ mici fata de intinderile acvatice
ce inconjoara continentul (600 km fata de Marea Mediterana, 1800km fata de Oceanul Atlantic,
1400km fata de Marea Nordului, 900 km fata de Marea Baltica),fac resimtita influienta acestora
asupra factorilor climatici generali. Inaltimile atinse sunt relativ mici si numai in partealor
centrala se gasesc varfurile cele mai inalte : Bihor (Biharia) 1849 m, Vladeasa 1838 m, Muntele
Mare 1827 m .
Suprafata inaltimilor se reprezinta astfel :
Altitudine
m
1848

Suprafata
Km
6

Altitudine
m
1000 – 800

Suprafata
Km
1613

1800

56

800 – 600

2192

1600

151

600 – 400

3472

1400

738

400 – 200

4047

1200

1071

Sub 200

1014
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din care rezulta altitudinea medie de 600 m. Culmile mai periferice au inaltimile sub 1000m
Muntii Apuseni au aspectul unei puternice cetati naturale datorita diferentelor relativ mari
de inaltime dintre zona centrala muntoasa si depresiunile inconjuratoare.
In centrul acestei cetati naturale se situeaza depresiunea Tarii Motilor inconjurata de
Muntii Bihorului in vest, Muntii Gilaului in nord, Muntele Mare la nord-est, depresiune in care
este situata si comuna Vidra.
La sud de Ariesul Mic mse individualizeaza o unitate geografica cu trasaturi particulare
denumita “Platoul Poieni”’ cu masivul calcaros Matul (1200 m).
Masivele muntoase din imediata vecinatate a comunei – Biharia 1849 m si Gaina 1476 m
– se prelungesc munti de inaltimi considerabile ca : Dealul Rachita (1124 m), Varful Pojorel
(954 m), Varful Arsurii (1140m), varful Crucii (1146), varful Strutului (1298 m), Dealul
Gligorestilor (1025 m), Dealul Bordesti – Goiesti (1015 m), varful Haiducesti (990 m).
Versantii au in general o expozitie sudica, in unele parta mai domoale favorizand
asezarea de catune si sate mai grupate, ca de exemplu satele : Culdesti, Ficaresti, Dealul Goiesti,
Haiducesti, Dealul Vasesti, Segaj, Valcesti, Modolesti, Pitarcesti, Puiuletesti, Runc, intrucat sunt
mai puternic incalziti de soare, zapada topindu-se mai repede, pe cand in versantii cu expozitie
nordica, se gasesc numai unde si unde cate un grup de locuinte si case izolate.
Relieful cel mai tanar de pe raza comunei Vidra il formeaza lunca fluviala, care spre
deosebire de celelalte sectoare ale Bazinului Mic, unde este mai ingusta (Ponore) si mai larga
(Vidra). Este bine aluvianta cu nisipuri gresiere, pietris si constituita din grandodiorite, sisturi
cloritoase, calcare, gresii, care provin din sectorul de amonte.
Clima
Pentru stabilirea exacta a tuturor caracteristicilor si a factorilorclimatici specifici comunei
Vidra, am folosit Atlasul climatologic al Romaniei si datele climatice de la Statia meteorologica
Cimpeni, din apropiere.
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Trasaturile climatice ale localitatii se explica prin pozitia sa geografica in partea centrala a
Muntilor Apuseni si prin aspectul conditiilor fizico-geografice ale reliefului. Asezarea ei in
regiunea muntoasa nu prea inalta ii da climatului temperat un caracter mai moderat, fara variatii
exagerate. Culmile mai inalte care o delimiteaza, prezenta unor dealuri radiale, expozitia in
general sudica si estica precum si orientarea vailor, influienteaza factorii climatici ai localitatii,
care de fapt se incatreaza cu mici variatiuni, Bazinul Ariesului Mic si in general intregii
depresiuni a Tarii Motilor.
Temperatura aerului
Temperaturile anuale, multianuale si lunare medii sunt strans legate de particularitatile
morfologice locale. Astfel, fenomenul de canalizare a aerului si temperaturii scazute pe valea
Ariesului mai ales in anotimpul de iarna, duce la inregistrarea unor temperaturi scazute in
localitate. Mediile lunare cele mai scazute se inregistreaza in lunile ianuarie si februarie.
Incepand cu cea de-a doua decada a lunii martie, temperatura madie anuala creste continuu,
atingand 16-18 grade in lunile iunie si august. Avand in vedere diferentele mari de altitudine
(600m – 1486m) in cadrul suprafetei relativ reduse a comunei, este posibila producerea
fenomenului de inversiune termica in anotimpul de toamna si iarna, datorita alunecarii
descendente pe versanti a aerului care se raceste in contact cu zapada. Temperatura medie a
anului este de 6-8 grade.
Temperatura medie anuală (1990-2002)
Anii 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ToC 6,6

6,5

6,0

5,9

6,7

6,8

5,7

6,3

6,5

6,5

7,5

6,8

6,3

Sursa: Staţia meteorologică Câmpeni, 2004
Temperaturi maxime şi minime
Temperatura maximă a fost de 37oC, înregistrată în luna iulie 1950, iar temperatura
minimă absulută de -30oC, în luna ianuarie 1954.
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Cunoaşterea datelor cu privire la primele şi ultimele zile de îngheţ are importanţă pentru
agricultură, mai ales în regiunea aceasta montană unde timpul de cele mai multe ori este
capricios, iar perioadele pericolului de îngheţ sunt diferite de la an la an, aşa cum se observă din
analiza datelor de mai jos:
Anul

Ultima zi de inghet

Prima zi de inghet

Durata perioadei de inghet

1985

14 IV

2X

140 zile

1986

18 V

3X

138 zile

1987

6V

4X

130 zile

1988

4V

29 IX

136 zile

1989

17 V

30 IX

134 zile

1990

12 V

28 IX

140 zile

1991

13 V

29 IX

138 zile

1992

19 V

2X

135 zile

1993

14 V

5X

140 zile

Sursa: Staţia meteorologică Câmpeni, 2004
Perioada cea mai lungă de îngheţ a fost în anii 1985, 1990 şi 1993 de 140 de zile şi cea mai
scurtă de 130 de zile în anul 1987. De asemenea se poate observa că ultimele zile de îngheţ
oscilează între 10-20 mai (excepţie face anul 1985 când ultima zi de îngheţ a fost 14 aprilie), şi
primele zile de îngheţ între 28 septembrie-5 octombrie. Fenomenele de îngheţ sunt legate aici de
poziţia şi înălţimea versanţilor, precum şi de existenţa sau lipsa pădurilor care pot să
prelungească sau să micşoreze perioada de îngheţ cu câteva zile.
Precipitaţiile
Alt element climatic deosebit de important, ponderea majoră revenindu-le precipitaţiilor lichide,
sub formă de ploi. Mersul anual al acestui parametru nu relevă abateri faţă de cel al întregii ţări,
cu două maxime de primăvară şi toamnă şi două minime de vară şi iarnă. Cantitatea anuală de
precipitaţii oscilează între 1100-1300 mm anual. Cantitatea medie este de 860 mm anual.
Regimul pluviometric ca de altfel şi regimul termic variază în funcţie de relief. În depresiune,
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cantitatea medie este de 800 mm şi peste 1200 mm în zona culmilor muntoase. Obervăm că în
părţile mai înalte cu o expoziţie largă spre vest precipitaţiile medii anuale depăşesc media de 860
mm. Aceasta rezultă din tabelul de mai jos:
Valorile precipitaţiilor medii anuale
Lunile I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

50

40

40

70

80

80

100

80

60

60

60

50

60

50

50

80

100

100

120

100

80

80

80

60

Valori
Sursa: Staţia meteorologică Câmpeni, 2004
Urmărind repartiţia precipitaţiilor lunare, multianuale se observă că valorile mai ridicate
se înregistrează în perioada mai-august şi cele mai scăzute în perioada decembrie-februarie. Din
tabelul cu precipitaţiile sezonului de vegetaţie se observă:
Precipitaţiile sezonului de vegetaţie (în mm)
Anul

Mai

Iunie

Iulie

August

Total

Total
anual

1985

56

52.5

96.4

76.2

281

720

1986

49.3

51.2

87.3

79.4

267.2

750

1987

52.4

49.8

92.3

69.5

264.2

600

1988

59.1

54.3

82.2

74.2

269.8

690

1989

56.8

44.7

85.1

77.4

264

633

1990

56.6

48.7

73.3

76

254

693

1991

88.2

120.4

70.6

97.7

378.9

724

1992

113.5

185.7

123.5

38.1

460.8

974

1993

69.7

75.1

79.6

118.2

342.6

760

1994

73.8

175.9

128.2

56

533.9

759

Sursa: Staţia meteorologică Câmpeni, 2004
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Se oservă că, în perioada 1985-1994 media multilunară de precipitaţii cea mai ridicată a
fost înregistrată în luna iulie (86,7 mm). Deci pe bună dreptate luna iulie este considerată cea mai
ploioasă. Media lunară cu precipitaţiile cele mai puţine în perioada 1985-1994 a fost înregistrată
în iunie 1989 de 44,7 mm. Şi mai secetoasă decât iunie este octombrie (1994 cu 26,6 mm). Cele
mai multe precipitaţii sub formă de ploaie cad în perioada aprilie-octombrie, aproximativ 6570% din cantitatea anuală, din care 4% sub formă de ploi torenţiale (în graiul locului "rupere de
nori"), de obicei în lunile iunie şi iulie, iar 1% sub formă de grindină, care produc daune
culturilor agricole şi pomilor fructiferi. Aproximativ 30-35% din media anuală a precipitaţiilor
cad sub formă de zăpadă în perioada lunilor noiembrie-martie. Numărul anual al zilelor cu
precipitaţii oscilează între 150-170 zile din care 50-60 de zile sunt cu ninsoare. Durata medie a
stratului de zăpadă este de aproximativ 5 luni, iar pe înălţimi (locul "La omăt", în Biharia),
zăpada persistă până la începutul lunii mai, mai mult de jumătate de an. Grosimea stratului de
zăpadă este diferită variind în funcţie de altitudine: în depresiune de 35-40 cm, la 1300-1500 m
între 30-80 cm, iar pe cele mai mari înălţimi (Curcubetele), atinge 1-1,4 m. Durata medie a
stratului de zăpadă fiind de 5,5 luni. Un fenomen important este forma sub care cad precipitaţiile.
Se observă de multe ori că în depresiune precipitaţiile cad sub formă de ploi, iar pe înălţimi sub
formă de lapoviţă şi ninsoare. Pe Biharia ninge chiar şi la sfârşitul-începutul verii, în mai şi iunie.
Nebulozitatea
Se remarcă faptul că majoritatea zilelor din an cerul este acoperit total sau parţial,
numărul mediu anual de zile senine fiind de aproximativ 80, iar a celor acoperite de aproximativ
160. Luna mai este deosebit de frumoasă prin claritatea admosferei, deşi există riscul unor
furtuni bruşte de primăvară. Luna iunie este ploioasă în general şi cerul în cea mai mare parte
este acoperit. În iulie vremea se îndreaptă, în a doua jumătate a lunii şi se menţine în general
bună toată luna august şi prima jumătate a lunii septembrie. În această perioadă de timp frumos,
cu multe zile senine sunt intervale de 3-5 zile ploioase, cu cer acoperit. Toamna este cu zile
frumoase cu o mare claritate şi vizibilitate cum nu se întâlnesc vara. Vremea este frumoasă, iarna
în medie 16 zile cu cer acoperit, oferind posibilităţi pentru practicarea turismului şi mai ales a
schiului.
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Elemente de biogeografie (flora şi fauna)
Variabilitatea condiţiilor topo şi microclimatice, determinate de frământările orografice,
modificările antropice asupra covorului vegetal au determinat configuraţia vegetaţiei şi faunei
comunei Vidra, în cotextul mai larg al Ţării Moţilor şi Munţilor Bihor.
Din punct de vedere fitogeografic aparţine: Regiunii central-europene, Provinciei estcarpatice, Subprovinciei Munţilor Apuseni, Districtul Munţilor Bihorului. Studiile de specialitate
citează în această regiune circa 100 de asociaţii vegetale, ceea ce confirmă variabilitatea
vegetaţiei, care conferă unitate peisagistică Ţării Moţilor şi localităţi noastre, ca de altfel al
tuturor masivelor Munţilor Apuseni.
Astfel, ca peste tot în Munţii Apuseni, vegetaţia este etajată: goluri subalpine, păduri de
molid, păduri de amestec (fag, molid, brad, gorunte, alunişe), vegetaţia văilor şi versanţilor şi cea
a luncilor şi zăvoaielor.
Până să abordăm detaliat aspectele de vegetaţie desprindem câteva caracteristici ale ei. O
caracteristică este după cum am subliniat mai sus-marea varietate a componentelor floristice.
Aici se întâlnesc elemente nordice, sudic-mediteraneene, sudic balcanice, central-europene şi
orientale.
Amestecul reflectă o complicată istorie a vegetaţiei, unele dintre ele, elemente ale unor
climate de mult dispărute, fie calde din terţiar, fie reci din perioadele glaciare. Întâlnindu-se o
sumedenie de plante cu flori dintre cele mai atrăgătoare ca înfăţişare şi colorit ce oferă o
adevărată desfătare a ochiului cum ar fi: ghioceii, garofiţele de munte, ciuboţica cucului,
brebenii, margaretele.
Vegetaţia lemnoasă
Principalul izvor de trai pentru locuitorii comunei Vidra, ca de altfel al tuturor motilor in
general, la constituit si-l mai constituie si azi padurile. In vremurile indepartate intreaga regiune
a fost acoperita cu paduri, seculare, a caror, ramasite se puteau observa pana in sectorul trecut.
Numai pe marginea apelor curgatoare unde era putin ses, se gaseaua actiuni libere o parte din
paduri, fie prin taiere, fie prin ardere si in luminisuri astfel deschise sau ridicat gospodarii.
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In anii nostri, cand toate bunurile solului si subsolului au trecut in proprietatea statului, taierea
padurilor este organizata in mod rational, luandu-se si masuri de repopulare cu paduri imediat ce
se exploateaza un parchet. Au mai ramas in proprietate personala a cetatenilor palcuri mici de
padure care nu fac masa in padurea statului, ele ele constituind o buna sursa de castig printre
taiere si apoi valorificarea lor in diferite parti ale tarii. Oparte din cei care nu paduri in
proprietate lucreaza in padurile statului pe baza de norme. Dupa ce-si fac suficient material
lemnos il valorifica in diferite locuri din tara obtinand importante sume de bani cu care apoi
asigura cele necesare familiei.
Vegetaţia ierboasă.
Pajiştile şi fâneţele ocupă suprafeţe însemnate de-a lungul râului Arieşul Mic şi a afluenţilor
săi, pe versanţi, platouri şi pe coamele munţilor
Urmărind distribuţia acestora pe altitudine, vom constata şi aici o etajare, cu variaţii
locale dependente mai ales de intensitatea acţiuni antropogene.
Pe lunci, utilizate mai ales ca fâneţe, domină pajiştile edificate de firuţe şi păiuşul
procticol (Por-Festucetum-pratensis) localizate pe acele suprafeţe în care cantitatea de aluviuni şi
de substanţe azotoase este mai mare, pajişti cu o mare productivitate şi o foarte bună valoare
furajeră. Tot în lunci, dar pe porţiunile mezo-higrofile se instalează fitogenezele edificate de
coada vulpii (Alooecuretum pratensis) şi de ovăscior (Arrhena-theretum elatioris), de asemenea
cu valoare şi productivitate foarte bună. Pe versanţi, fâneţele situate în subetajul fagului sunt
dominate de iarba câmpului şi păiuşul roşu (Agrostio-Festucetu rubrae), cu o compoziţie
floristică multicoloră şi productivitate medie spre bună. Prin păşunarea intensă a acestor pajişti,
cuplată cu acidificarea solului, ele evoluează spre cele de părul porcului cu păiuşul roşu (NardoFestucetum rubrae) mai puţin productivă, din care prin închegarea lor împiedică declanşarea
proceselor erozionale pe versanţii puternici înclinaţi, cum ar fi Dealul Crişului, Găina, Lespezi,
Godeanu, Îndole, Capu Dealului etc.
În etajul molidişului, ultimele două asociaţii prezentate îşi dispută amploarea în funcţie
de complexul de factori ecologici. Pe mici porţiuni apar cenoze compacte de Festaca Rubra,
acolo unde solul este mai profund şi mai bogat în baze, iar pe alocuri se instalează fitogenoze de
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iarbă neagră cu arnică (Arnico montanae-Callunetum), indicând o puternică acidificare a solului.
Platourile înalte şi coamele vîrfurilor sunt uniform acoperite de fitogenozele Pontintillo auriaeNardetum strictae, cu productivitate şi valoare furajeră slabe.
Stâncăriile, frecvente în regiunea studiată (Poieni) prezintă o vegetaţie caracteristică,
edificată mai ales de specii de provenienţă daco-balcanică şi endemice, ce-şi dau aici întâlnire cu
numeroase elemente circumpolare şi alpine. Bine este reprezentată pe stâncile calcaroase
asociaţia edificată de coada iepuraşului (Seslerietum rigidae), care prezintă un rol deosebit în
înierbarea acestora şi în adăpostirea unor specii rare în flora ţării (Leontopodium alpinum,
Edraianthu Kitaibelli, Gentiana cluii, Aster alpinus, Asperula Capitala etc.).
Fauna
Este bogat reprezentata datorita padurilor de brad, fag si molid, a pajistilor naturale si
conditiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea animalelor salbatice. Cu toate acestea datorita
intervintiei omului prin rarirea padurilor si marirea suprafetei agricole si a pasunilor, numarul lor
s-a redus mult in comparatie in comparatie cu timpurile mai indepartate, unele specii fiind pe
cale de disparitie de pe raza localitatii si imprejurimilor.
Fauna nu este aşa de variată cum este vegetaţia. În primul rând se remarcă fauna terestră
a pădurilor de munte: cerbul (Cerbus elaphus carpathicus), ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx
lynx), jderul (Martes martes), dintre mamifere. Urşii se găsesc în pădurile seculare de brad, la
izvoarele Arieşului Mic. Râsul a fost remarcat în pădurile Masivului Mâţu-Ponor. Jderul, mai
ales jderul de piatră. În pădurile de răşinoase, păsările au ca reprezentanţi tipici: ierunca (Tetrates
bonasia), ciocănitoarea de munte (Tridactilus alpinus), un relict glaciar care coboară iarna spre
făgete sau mai jos, în Lunca Arieşului, buha (Buha buha), mierla (Turdus morula), piţigoiul de
munte (Parus montanus), piţigoiul de brădet (Paru sater) etc.
În făgete (tăiate sau rărite şi replantate cu răşinoase) trăiesc şoarecele gulerat (Apadenus
tauricus), veveriţa (Sciurus vulgaris) şi pârşul (Ghis ghis). În pădurile de altitudine, trăiesc foarte
multe veveriţe, ce toamna coboară la coptul alunelor în pădurile de alun şi în livezile din sat.
Copiii de moţ au deprins altădată prostul obicei de a purta cozi de veveriţa la pălărie.
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Viezurele (melus melus), ursul brun, lupul (Canis lupus), jderul de pădure, cerbul,
mistreţul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus) şi iepurele (Iepu europeus) trăiesc în toate
pădurile, dar au maximum de răspândire în făgete.
Râmăturile de mistreţi, în căutare de hrană, le întâlnim în mai toate poienile comunei
Vidra ( Poieni, Gligoresti, Segaj, Modolesti D. Vasesti, Vasesti, in toate satele de deal),
preferând locurile umede de la izvoarele afluenţilor Arieşului Mic.
Căprioarele se întâlnesc în pădurile de fag, brad şi alun cu precădere în pădurile Mâţului,
unde am semnalat frumoase exemplare de cerb carpatin, tufărişurile de alun.
De-a lungul Arieşului Mic, aproape de firul apei, vara se întâlnesc pescărelul negru
(Cincalus cincalus aquatiais), codobatura de munte (Motacilla cinereea), fluierarul de munte
(Tringa hypaleucus). În zăvoaiele de pe marginea Arieşului Mic găsesc condiţii prielnice:
mierlele, privighetorile, iar la începutul verii, după Paşti-cucul. Dintre mamifere, pe malul apei
trăiesc exemplare tot mai puţine de vidre datorită dispariţiei stavililor distruse de ape mari şi
viituri.
În pădurile comunei Vidra se mai gasesc, în locurile cele mai izolate, exemplare puţine de
găinuşe şi cocoşi de munte
Zona păstravului care urcă până la 1400-1500 m, limita inferioară aflându-se sub 600 m
(hotarul cu Avram Iancu al localităţii noastre). Principalul reprezentant al acestor ape de munte
reci şi vijelioase este păstravul indigen (Salmo trutto fario) sau păstravul de râu, cum mai este
numit. Tot aici se întâlnesc şi alte specii: pe sub pietre din ce în ce mai rar zgăvloaga (Cottus
gobio), păstravul fântânel sau curcubeu (Salvenitus fantinalis), introdus aici cu ani în urmă, unde
a găsit condiţii favorabile de viaţă.
Zona lipanului se suprapune cursului superior al Arieşului Mic.
Domină două specii: lipanul (Thymallus thymallus) şi mioaga sau mreana de munte
(Barbus meridionalis petenyi). În timp ce lipanul trăieşte exclusiv în această zonă unde se află
exemplare mari, mreana urcă şi coboară cu mult în afara limitelor ei. Se mai găsesc de asemenea
zgăvloaga şi crăieştele specii existente şi în zona păstravului.
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Scobarul (Chandrastana nasus) şi cleanul (Leuciscus cefalus), urcă pe cursul Arieşului
Mic.
Fauna piscicolă are aici mai mulţi duşmani: sterilul de uraniu ce tulbură apele Arieşului
Mic la debite mari, distrugerea stăvilarelor care nu mai protejează şi braconajul (un vânat şi
pescuit fără milă)
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II.3 Infrastructura locala

In prezent se regaseste urmatoare infrastructura de drumuri de acces si poduri :
INFRASTRUCTURA

 Drumuri de acces

 Poduri

Drumuri satesti (interne)
Vidra – Modolesti - Segaj,
Nemesi – Dosu Luncii – Vilcaneasa,
Nemesi – Dosul Vasesti,
Lunca Bisericii – Modolesti – Jeflesti ,
Lunca Goiesti – Vilcanesa,
Lunca – Vasesti – Jeflesti,
Goiesti – Dealu – Goiesti,
Oidesti – Haiducesti,
Virtanesti – Urdes,
Lunca Vesesti – Culdesti
Lunca Vesesti – Dos
Ponorel – Runc,
Ponorel – Valea Morii – Poieni
Valea Morii – Plescuta
Valea Morii – Bendesti,
Dragoiesti – Marcesti,
Bobaresti – Puiulestesti,
Bobaresti – Pitarcesti,
Drumuri externe
Vidra – Cimpeni
Acces spre jud. Bihor
Acces spre jud. Hunedoara
Pod Nemesi
Pod Lunca Goiesti
Pod Valea Morii
Pod Lunca Vesesti

Infrastructura educationala este reprezentata de urmatoarele scoli:
-

Scoala din Vidra clasele I – VIII;
Scoala din Ponorel clasele I – VIII;
Scoala din Deal Goesti clasele I – IV;
Scoala din Vartanesti clasele I – IV;
Scoala din Valea Morii clasele I – IV;
Scoala din Bobaresti clasele I – IV;
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In comunitate se intalnesc de asemenea bibleoteca comunei vidra cat si muzeul etnografic din
aceeasi comuna.
In prezent internetul este furnizat in comuna Vidra , la Scoala Vidra si Ponore precum si
la sediu Primariei.
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II.4 Invatamantul

Primele scoli care si-au desfasurat activitatea pe raza comunei Vidra au functionat in case
particulare puse la dispozitie prin bunavointa locuitorilor.
Una dintre primele mentiuni despre scoala din Vidra de Jos ne vorbeste George Ioanette
articol publicat in 1860 “foaie pentru inima si literature” care se afla inchisa din anul 1853 din
pricina unor conflicte confesionale, localul fiind la prima vedere elegant servind doar acum de
salas bufnitelor si liliecilor”.
Localul scolii se pare ca se gasea in satul Lunca, intr-o casa particulara a carui proprietar
era invatatorul Vasiu Dumitru.
Conform unei statistici, pentru anul scolar 1853-1854 in Tara Motilor functionau la acea
data 17 scoli in cele 46 de commune (parohii) cat cuprindea protopopiatul Campeni. Dupa 1850
s-au deschis scoli confesionale Greco-ortodoxe si in comunele Secatura, Ponirel, Vidra de Jos,
Vidra de Sus si Albac, aici o contributie remarcabila a avut-o parintele Ioan Patita, protopop al
Campeniului care s-a ingrijit sa aduca dascalii cei mai buni din jurul Sibiului, Brasovului si
Sighisoarei. Convingerea lui era ca numai prin scoala se va ajunge la
o mai buna stare in Tara Motilor.
Pe vremea Mitropolitului Andrei Saguna, scolile sporeau
neincetat, el ii chema neincetat pe intelecutalii nostrii la un tot mai
intens activism scolar. De aceea motii ii poarta o vie recunostinta,
candele aprensie peste veacuri. Peste toate parohiile din Tara Motilor
au in plamadeala lor ceva din spiritual Sagunian.
Referitor la educatie, in anii regimului communist s-au pus
accent pe activitatea politica a cadrelor didactice, munca cultural cu
elevii care se desfasura in colaborare cu caminul cultural. Un rol
important il avea si munca patriotic prin participare la culesul
legumelor, fructelor, cerealelor, de recoltare a fructelor de padure, hartie, deseuri, etc. Cu toate
acestea activitatile “extracuriculare erau mai diversificate” se punea accent pe valorificarea
traditiilor locale, erau spectacole de muzica populara, dansuri populare, scenete, piese de teatru,
spectacole de film, chiar daca unori erau politizate, copiilor le placea.
Numarul elevilor era foarte mare, erau si clase paralele si la Vidra si la Ponorel, astazi
numarul acestora a scazut foarte mult si datorita plecarii populatiei din zona ca urmare a
conditiilor vitrege de viata dar si a lipsei de perspectiva. La o privire mai atenta, analizand
evolutia populatiei scolare se pot deduce unele aspect din urmatoarele date statistice:
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In anul scolar 1969 – 1970 numarul elevilor era repartizat astfel:
Sc. Vidra
I-VIII
154

Sc.
Ponorel
I-VIII
192

Sc. Goiesti
I-IV
41

Sc. Deal
Goesti
I-IV
39

Sc.
Vartanesti
I-IV
49

Sc. Valea
Morii
I-IV
47

Sc.
Bobaresti
I-IV
31

Sc. Poienii
I-VIII
108

In anul scolar 1990 – 1991 situatia efectivelor de elevi se prezinta astfel:
Sc. Vidra
I-VIII
87
47

Sc.
Sc. Goiesti Sc. Deal
Sc.
Sc. Valea
Sc.
Ponorel
I-IV
Goesti
Vartanesti
Morii
Bobaresti
I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
108
15
Desfintata 7
21
17
In anul scolar 2011 – 2012 situatia efectivelor de elevi se prezinta astfel:
57
desfiintata 5
9
5
7

Sc. Poienii
I-VIII
desfintata
desfiintata

Datorita numarului mic de elevi exista posibilitatea desfintarii si a altor unitati scolare in
conditiile impuse de procesul de descentralizare a invatamantului preuniversitar.
Din anul scolar 2006 – 2007 la Vidra functioneaza si o Scoala Populara de Arte Alba
Iulia, frecventata de elevi din Vidra, ponorel si Avram Iancu, ducand mai departe mestesugul
prelucrarii lemnului, sub indrumarea mesterului popular Dinu Gligor.
Elevii au participat la diferite expozitii si concursului de unde s-au intors cu aprecieri
deosebite.
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II.5 Cultura

Din cele mai vechi timpuri, rolul bisericii, al preotimii ortodoxe din Ardeal in viata
religioasa cat sic ea sociala a fost caracterizata de o amplitudine crescuta. Marele istoric Nicolae
Iorga spunea “Isotira Ardealului nostrum a fost o simpla viata de sate si preoti, smerita si
dureroasa”.
In bisericile noastre, biserici din piatra si lemn, cu o vechime de sute de ani s-au pastrat
limba, portul si datinile. Primele scoli au fost in tinda bisericii, primii dascali au fost preotii. Din
fata sfantului altar, preotii au propovaduit dragostea de neam si tara.
Preotimea din Tara Motilor au pregatit in sufletul poporului preludiul marilor evenimente
si a adus contributia la realizarea lor.
De la rascoala lui Horea, Closca si Crisan, la revolutia lui Avram Iancu, Marea Unire,
cele doua razboaia mondiale, nu a ramas parohie, preot din Apuseni de pe Valea Ariesului,
martora a atator dureri omenesti, unde preotul sa aibe de indurate cele mai josnice umilinte.
Pe raza comunei Vidra exista in present 3 biserici ortodoxe: Biserica din Ciungi – Vidra,
Biserica din Goesti, Biserica din Ponorel, Biserica Greco-Catolica din Ponorel, Biserica
Penticostala din Vidra si Biserica Baptista din Ponorel.
Conform recensamantului din 2002 structura confesionala a comunei se prezinta astfel:
ortodoxi – 1807, Greco-catolici – 13, romano-catolici – 1, penticolstali – 102, baptisti – 37, alte
confesiuni – 7.
Relatiile spiritual intre bisericile de pe raza comunei Vidra se caracterizeaza printr-o
atmosfera calda, comunicativa, relatii de conduit morala, dialog si respect.
Biserica Penticostala s-a infiintat in anul 1945 in satul Dealul Goesti, avand filial la Cluj,
iar apoi alta in satul Segaj iar apoi a fost mutate la Dealul cu Melci in satul Nemes intr-o casa
deoarece in vremea regimului communist nu era voie sa se construiasca biserici.
Ina anul 1990 cu sprijinul fratilor din zona si a celor din strainatate s-a construit o biserica
care cunftioneaza cu un numar de 200 membrii. Din 1990 si pana in present fratii care sunt
plecati din aceste doua biserici indifferent unde s-ar afla se intalnesc din 2 in 2 ani la Biserica din
Dealul Goesti, aceasta reuniune tine trei zile si sunt invitate personae din toate cultele religioase.
Biserica Penticostala din comuna Vidra este infratita cu foarte multe biserici din Europa,
America, Australia. Biserica din Chicago organizeaza in fiecare an tabere pentru copii indifferent
de confesiunea religioasa, unde copii invata limba engleza si sunt educati in spirit crestin.
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Doua institutii inseparabile inca de la inceputul existentei lor, unde se desfasoara o
intense viata spiritual, functioneaza inca din anul 1940.
Caminul Cultural Vidra, la nivel local este institutia cu cea mai larga cuprindere cultural
si are drept scop participarea la actul de cultura.
Prin varietatea si bogatia lor, actiunile cultural – artistice,
cat si cele edilitar –

gospodaresti au o puternica forta de

modelare a personalitatii umane, contribuind la instruirea si
educarea comunitatii, la formarea de conceptii, atitudini,
convingeri si sentimente dintre cele mai diverse.
Asadar revitalizarea vietii cultural a comunitatii,
aducerea in prim plan a obiceiurilor, traditiilor si datinilor
populare romanesti, specifice zonei si comunitatii, de a atrage
cat mai multi tineri la organizarea de seri cultural – distractive,
Muzeul Etnografic - Vidra

si nu in ultimul timp, de a raspunde tuturor solicitarilor venite
din partea locuitorilor.

Inca de la inceputul functionarii sale aici, se desfasurau ample manifestari cultural –
sportive, atat la Vidra cat si la Ponorel, cum ar fi calaritul, concursuri cu bicicletele, dansuri,
piese de teatru, s.a.
Activitatea desfasurata la nivelul caminului cultural a fost incununata de success prin
participarea la diferite manifestari, unde s-au obtinut premii si distinctii, dintre care mentionam
“Cultura pentru cultura”.
Inca de la infintare, la nivelul intregii commune, se constata o preocupare permanenta
pentru sporirea numarului de carti. In Ponorel existau in 1960 4 biblioteci sasesti ( Bobaresti,
Poieni) precum si biblioteci personale ale “taranilor muncitori Teodor Bogdan, Nicolae Dragoi,
Augustin Puiulet”.
In perioada regimului communist se desfasurau activitati precum, consfatuiri cu cititorii,
actiunea “prieten al cartii”, informari politice, seri culturale, recenzii, etc. De altfel munca cu
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cartea se inscria pe linia de partid de culturalizare a maselor populare, se avea in vedere media
cartilor citite pe cap de locuitor sa fie de 8 – 10 pe an, sis a se intensifice concursul “iubiti
cartea”. Astfel la fiecare sfarsit de trimestrui sa fie primiti in randurile purtatorilor de insigne
“prieten al cartii” cel putin 50 de participant pe langa bibliotecile comunale si 15 pe langa cele
satesti. De altfel la acest capitor biblioteca din comuna Vidra a fost evidentiata cu labe realizari,
“nu s-a realizat nici un purtator al insignei prienten al cartii” pe cand cele mai importante
realizari le-au obtinut bibliotecile din Ponorel si Valea Morii.
Biblioteca comunala, este singura din judetul Alba care are o subfiliala in satul ponorel.
Are in prezent peste 8000 de volume cu continut belletristic, stiintific, ethnic, agro-zootehnic si
didactic.
Numarul cititorilor a crescut de la un an la altul, fiind in present 914 de toate categoriile
si varstele. Una din cele mai importante realizari pe linie de cultura desfasurate in cadrul
caminului cultural Vidra o reprezinta inaugurarea expozitiei etnografice din 10 decembrie 2006,
care a fost inaugurata de catre primarul comunei.
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II.6 Situatia socio-demografica

Date

privind

numarul

locuitorilor

comunei Vidra nu avem decat incepand cu
jumatatea secolului al XX-lea intrucat toate
datele anterioare consemnate de statisticile
maghiare se refera la

localitatea Vidra care cuprinde si Vidra de Sus. Asa spre exemplu

recesamantul din 1785 facut din porunca lui Iosif al II-lea arata ca in comuna Vidra traiau 4376
de suflete in care se include, desigur si populatia Vidrei de Sus. Aceasta populatie este destul de
numeroasa nu numai, in comparatie cu asezarile agricole mult mai bogate din regiunile joase, ci
chiar cu unele asezari orasenesti importante, cum erau Targu Mures cu 5196 locuitori, Alba Iulia
cu 4777 locuitori, Orastie cu 3190 locuitori. Locuitorii munteni de aici isi asigurau cele necesare
traiului prin iscusinta mestesugareasca in prelucrarea lemnului si exploatarea pastoral – agricola
a saracacioaselor resurse ale solului.
Dupa cum reiese din „Circumscriptia oraselor, satelor, preotilor, bisericilor, scolilor si a
sufletelor din Eparhia greco – rasariteana in Ardeal” si anume din protopopiatul Zlatnei cu
sfarsitul anului 1849 intocmita, localitatea Vidra numara 2836 de suflete din care 1450 barbati si
1386 femei. Aceastapopulatie este in crestere ajungand asa dupa cum arata „Circumscriptia
familieru,sufleteloru, parohiiloru, scoaleloru si tinerimii umblatoare in scoale pro anu1853” la
3104 locuitori constituiti in 606 de familii.
Din conspectul împărţirii politice şi judecătoreşti a Marelui Principat al Tranilvaniei din
1854 reiese ca localitatea Vidra apartine de Prefectura Bălgradului, pretura Abrud, avand o
populatia a preturiei Abrud, care numara 48377 de suflete.
In urma recensământul din 1860 avem pentru localitatea Vidra 3980 locuitori, ceea ce
reprezintă un spor de 39% faţă de 1854. Populaţia continuă să crească uşor până în 1880 când se
înregistrează 4054 locuitori, adică un spor de populaţie de 4,7% faţă de 1860, urmând apoi o
scădere până aproape de numărul celei din 1860, la 3989 locuitori în 1890.
Sporul de creştere al populaţiei în perioada 1854-1880 este destul de mic, sub 4% anual şi
se micşorează în continuare până la începutul secolului al XX-lea.
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Începând cu anul 1900, când numărul locuitorilor este de 4073, populaţia este în continuă
creştere, ajungând în 1910 la 4112 locuitori constituiţi în 1021 gospodării, iar în anul 1930 la
4180 locuitori şi 1062 gospodării.
Din analiza acestor date observăm pentru perioada 1990-1930 că sporul de creştere al
populaţiei este ridicat.
Astfel, începând cu anul 1930 numărul locuitorilor comunei Vidra este în acadere,
ajungând în 1940 la 3411 locuitori şi 920 gospodării. Acest lucru se explica prin urmarile crizei
economiei din 1929 – 1933 si mai prin izbucnirea celui de-al doilea razboi mondial care a lasat
urme adanci si in aceasta localitate
După anul 1945 populaţia comunei era la 1 ianuarie 1971 de 3916 locuitori din care 1962
barbati si 1954 femei
Dupa aceasta data si chiar mai inainte, multe familii s-au indreptat spre zonele
industrializate, fapt ce a facut ca numarul locuitorilor sa scadsa la 3863 la 1 ianuarie 1980. Pe
grupe de varsta si sexe aceasta populatie se repartizeaza in felul urmator : 1298 barbati, 972
femei, 1100 intre 18-60 de ani si 24 de cetateni peste 80 de ani, din care 8 barbati si 16 femei.
Datorita regimului comunist, numarul locuitorilor a scazut fata de anul 1980, ajungand in
anul 1992 la 2387, populatie ce este tot in scadere, care in anul 1996 aeste de 2308 locuitori,
populatie care este tot in scadere, unde in anul 2004 ajungand la 1947 locuitori
Evolutia numerică a populaţiei în perioada 1949-2004
Anul

1849 1860 1880 1890 1900 1910 1930 1940 1971 1980 1992 1996 2004

Locuitori 2836 3980 4054 3989 4073 4112 4180 3411 3916 3863 2387 2308 1947

Sursa: Primăria comunei Vidra, 2006
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Mişcarea naturală a populaţiei
a. Natalitatea
Natalitatea nu a fost aşa de ridicată ca şi în celelalte comune din Ţara Moţilor, sau zona
centrală a Munţilor Apuseni, cum ar fi Bistra sau Roşia Montană, datorită unor factori
economici, sociali sau de natură legislativă. Greutăţile vieţii de aici au determinat capii de
familie să cutreiere ţara în lung şi-n lat, aproape tot anul cu cercuri, doniţe şi ciubere în schimbul
bucatelor trebuincioase traiului, existenţei de zi cu zi.
O natalitate scăzută s-a înregistrat între anii 1820-1830, rareori fiind înscrise peste 30 de
naşteri pe an. Excepţie face anul 1822, când în registrul botezaţilor aflat în arhiva bisericii
ortodoxe din Vidra - centru sunt înscrişi 53 botezaţi. Menţionăm că unele familii nu--şi
înregistrau născuţii de parte bărbătească (dacă influenţa le permitea), spre a le fi scutiţi pruncii de
participare la oaste.
In perioada 1930-1940 s-au inregistrat un numar de 1662 nascuti din care791 fete cu o
diferenta in minus de 80 fata de baieti, care totalizau un numar de 871. Anul cu cel mai mare
numar de nasteri a fost 1931 cu 149 de nasteri, cea ce reprezinta 3,3 nou nascuti la suta de
locuitori si anul cu cel mai mic numar de nasteri a fost 1940 cu 105, explicabil de altfel daca ne
gandim la evenimentele pe care le traiauomenirea in aceasta perioada.
In 1941 – 1950 s-au inregistrat un numar de 811 nasteri, numarul celmai mare
inregistrandu-se in 1941, de 120, cea ce reprezinta 1% fata de numarul locuitorilor si cei mai
putini in 1948, numai 91 de nasteri, care se datoreaza situatiei create de cel de-al doilea razboi
mondial, calamitatilor naturale din 1945-1946, a caror urmare a fost puternic resimtita de
populatia comunei noastre,l ca de altfel de intyregul popor roman.
In perioada 1960-1970, natalitatea scade tot mai mult, inregistrandu-se pentru intreaga
perioada numai 1000 de nasteri, ajungandu-se ca in anul 1970 sa se inregistreze doar 50 de noi
nascuti. Cei mai multi noi nascuti apar in 1968, 129copii, apoi numarul lor variaza intre 85 si 68
anual pana in 1969.
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In perioada 1970-1980, natalitatea este tot in crestere, inregistrandu-se pentruintreaga
perioada numai 528 de nasteri, asfel in 1974 se inregistreaza 96 de nascuti, iar in 1979 doar 41 de
nascuti.
In perioada 1980-1990 s-au inregistrat un numar de 317 nasteri, numarul cel maimare
fiind in anul 1980 de 489 nasteri, iar cel mai mic in anul 1986 doar de 18 nasteri.
Perioada dupa 1990 a facut ca natalitatea sa scada tot mai mult, astfel intre 1990-1997 sau nascut 197 copii, anul cu cel mai multi numar de copii nascuti a fost 1991 cu 29 de nasteri, iar
anul 1997 cu numarul cel mai mic de noi nascuti, doar 17.
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II.7 Economia

Industria meşteşugului specializat
Apariţia acestuia a fost determinată de
insuficienţa producţiei agricole şi de abundenţa
materialului lemnos. Meşteşugurile din lemn, în
condiţiile izolării au asigurat un venit mai mare decât
lemnul cioplit, fasonat. Vasele aveau trecere mai
mare şi în schimbul lor se puteau obţine cereale. Pe de altă parte, produsele din lemn-vasele se
puteau duce pe cai sau în căruţe, fiindcă drumurile de ţară s-au deschis mai târziu. Meşterii
prelucrării lemnului cunoşteau aproape toate meşteşugurile din motive economice bine
determinate.
Diferenţierea şi specializarea treptată a acestui meşteşug în cadrul celorlelte meşteşuguri
rezultă din multiplele necesităţi mereu crescânde ale populaţiei din zonă, implicit şi din
localitatea noastră şi îndeosebi de necesităţile populaţiei de care sunt legaţi moţii vidreni prin
activitatea lor meşteşugărească.
Dintre toate meşteşugurile prelucrării lemnului văsăritul sau dogăritul (făcutul ciuberelor)
cere cea mai mare specializare dobândită într-o perioadă de timp îndelungată, învăţându-se din
tată în fiu.
Văsarii sunt acea categorie de meşteşugari care se ocupă doar de producerea vaselor, fără
să efectueze reparaţii. Ei îşi valorifică produsele lipsind câteva săptămâni de acasă la fiecare
drum, după care la întoarcere îşi pregătesc din nou altă serie de vase. La aceştia se observă un
ciclu continuu de producţie şi valorificare a produselor.
Fenomenul "desprinderii" meşteşugului de agriultură şi creşterea animalelor s-a
manifestat iniţial prin specializarea unui număr restrâns de bărbaţi din fiecare sat. Şi în cazul
participării familiei la practicarea meşteşugului, unii membrii ai săi (soţia, copiii, bătrânii)
continuau să se îndeletnicească cu agricultura, oricât de mică ar fi fost suprafaţa de teren arabil
de care dispunea. Chiar şi atunci când specializarea s-a extins asupra întregii comunităţi săteşti,

Page
49

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Vidra, Jud. Alba

aceeaşi locuitori continuă să practice vechile ocupaţii (agricultura, creşterea animalelor, negoţul
cu produse din lemn, vase sau produse forestiere).
Prin dezvoltarea specializării, meşteşugarii satisfac nu numai nevoile permanente ale
economiei agro-pastorale ale propriului sat, cât şi nevoile unei zone sau a unui întreg ţinut. Cu
timpul, desfacerea produselor din lemn prelucrat s-a extins şi la zonele învecinate, ori mai
îndepărtate. Astfel, în secolul al XVIII-lea putem vorbi despre un orizont românesc transcarpatic
al moţilor văsari vidreni.
IMM-uri / domeniu de activitate in localitatea VIDRA.
Nr.
Crt.

Denumirea
agentului
economic
SC BRAD ALPIN
SRL

Domeniul
activitate

de Adrese sediu social

4.

Prelucrarea
lemnului
Prod. alimentare si
nealimentare
SC ARA ALPIN
Prod. alimentare si
SRL
nealimentare
SC ARIESUL MIC Prod. alimentare si
SRL
nealimentare
Fabricarea
painii
(brutarie)
SC CODREX SRL Bar

5.

SC Rivaly SRL

6.

SC SORY LEM
SRL

1.

2.
3.

VIDRA

LUNCA
BISERICII

VIDRA

VIDRA

VIDRA

GOIESTI

VIDRA

PONOREL

Produse alimentare VIDRA
si nealimentare
Bar
VIDRA
Produse
alimentare

PONOREL
PONOREL

◊ Prelucrarea lemnului.
Resursa locala – padurile – ar putea fi o oportunitate viitoare de dezvoltare prin
valorificare superioara a masei lemnoase.
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◊ Creşterea animalelor, prelucrarea laptelui.
Exista potential bun pentru cresterea animalelor in special a bovinelor, insa este inca o
problema valorificarea eficienta a produselor animaliere.

II.8 Turismul

Comuna Vidra prin poziţia sa geografică face
parte din zona turistică a Munţilor Apuseni, care
beneficiază de un cadru natural deosebit de pitoresc, de un
patrimoiu social-cultural-istoric deosebit de complex, dar
insuficient valorificat prin dotările turistice. Fondul
turistic este bogat. Astfel, fondul turistic social-culturalistoric este bine evidenţiat: Biserica ortodoxă, ctitorie de la 1792, Casa memorială "Avram
Iancu" şi Expoziţa etnografică, colecţia muzeală a Şcolii Generale "Avram Iancu", meşteri văsari
făuritori de tulnice, Formaţia de tulnicărese şi "Târgul de fete" de pe Muntele Găina, care sunt la
500m departare de hotarul comunei Vidra.
Comuna Vidra este comuna unde s-a nascut marele erou Avram Iancu.
Fodul turistic natural este şi el reprezentat de: Rezervaţia floristică Poieni (floarea de colţ
şi garofiţa de munte), Peşterile din Poieni, nu în ultimul rând Dealul cu Melci şi pescuitul la
păstav indigen şi lipan.
În apropierea Dealului cu Melci, cu 500 m peste Arieşul Mic, la poalele versantului
Struţul, în satul Nemesi se află o splendidă cădere de apă, străjuită de brazi, cunoscuta Cascadă
de la Ptişoaia (Cascada Miresei).
Sub Mâţu, pe un tăpşan de pe malul stâng al râului se înalţă Casa Iancului, devenită în
anul 1924 Muzeu memorial şi monument de arhitactură populară românescă. Este construcţia cea
veche, cu nimic schimbată, construită din lemn de tatăl Eroului, Alisandru Iancu, la începutul
secolului la XIX-lea. În jurul său la întrecere cu munţii şi cu acoperişul greu din şindrilă stau de
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strajă şi astăzi câţiva brazi falnici, sădiţi odinioară de Avram Iancu şi de cei ce-au avut de grijă
de această casă. Datorită înaltului său acoperiş, precum şi muntelui care îi stă de strajă în spate,
casa cu numai două încăperi pare şi mai scundă decât este în realitate. Această impresie este
întărită şi de îngustimea ferestelor ce sunt cu puţin mai mari decât palma. În această casă s-a
născut pe "vremea cireşelor", în anul 1824, Craiul Munţilor.
Casa-muzeu nu este tot ce ne-a rămas de la Avram Iancu. Există aici, fluierul Iancului,
unul din fluierele, multele sale fluiere cu care a adunat în doine şi balade tragismul Transilvaniei
sale asuprite şi oprimate, tot plânsul şi jalea, lupta şi izbânzile unui neam, dornic de când s-a
născut să fie liber. În anul 1924, la centenarul naşterii lui Iancu, casa a fost transformată în
muzeu memorial al revoluţiei de la 1848, întemeindu-se o fundaţie formată din şcoală, bibliotecă
şi muzeu. În anul 1972 la 100 de la moartea lui Avram Iancu, expoziţia de istorie regândită şi
aşezată într-o formă modernă, plasează imaginea şi documentul în cadrul social-istoric în care s-a
născut şi a luptat Craiul Munţilor. Alături de imagini, fotocopii, sunt chipurile tribunilor şi
glotaşilor săi, oameni la urma urmei care şi-au legat viaţa la bine şi la rău de viaţa prefectului lor
general. Scrisori, ordine de luptă, poezii şi cântece ce au însufleţit orbeşte în luptă pe bărbaţii
acelor fapte extraordinare, cuprind cea mai mare parte a panourilor expoziţiei istorice, foto
documentare.
În interiorul "casei dinainte" sunt chelecheul, masa şi laviţele pe colţ, blidarele, podişorul,
leagănul lui Avrămuţ, patul acoperit cu cerga, camniţa, lada de zestre şi cuierul cu câteva arme
de luptă, obiecte ce au ajuns prin vremi până la noi, crâmpei ce întruchipează momente din viaţa
judelui Alisandru Iancu şi a familiei lui. Expoziţia etnografică nu este doar o simplă arhivă de
existenţă socială care să ne ajute să înţelegem cum trebuie privită cultura şi civilizaţia Ţării
Moţilor ci şi un model de înţelepciune şi frumuseţe, numai bun pentru hrana şi îmbogăţirea
sufletului cu tot ce-au avut moţii mai practic, mai adevărat şi mai frumos. Acest sanctuar de
frumuseţe, unde natura şi omul au trăit într-o comuniune ce nu poate fi stabilită de când durează
în timp, este întregit cu Moara lui Ioachim (moara Gligoreştilor), Poarta Iancului-"Uşa Bonţilor"
(pod natural în abruptul calcaros al Mâţului deasupra crângului cu acelaşi nume), aflat la o
jumătate de oră de mers de Casa Iancului, Struţul (stânca prefigurată de peisaj în chipul regelui
Decebal ce stă cu faţa întoarsă spre cer) şi nu în cele din urmă, de priveliştea largă a satului aflat
la picioare, atunci când îl priveşti de pe stânca abruptă pierdută până dincolo de vârfurile
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Bihariei, Găinii şi Drăghiţii. Şi aceasta nu reprezintă tot din ceea ce înseamnă aici, în partea de
jos a comunei, frumuseţe naturală, peisaj, ca să te îndemne să admiri şi să preţuieşti. De la
"Fântâna Şuşii" până dincolo de Nemesi spre Dosul Luncii, din comuna noastra (Vidra),
Abruptul Mâţului prin verticalitatea ameţitoare a stâncilor sale situate deasupra Mărteştilor şi
Nemesului sau Văii Arieşului Mic în acest sector o asemenea măreţie şi spectaculozitate ce
opreşte în loc pe fiecare trecător.
Târgul de Fete de pe Muntele Găina este mai vechi decât se credem. El datează din
perioada plămădirii poporului în aceste părţi. La început a fost o sărbătoare păstorească, întocmai
cum este sărbătoarea macedo-românilor de Sfânta Marie (San Marina). Atunci, păstorii din cele
trei Vidre, Tomnatec, până ce se cosea fânul acasă păşunau vitele pe Muntele Găina. După
câteva săptămâni de păşunat pe munte, când deja era cosit fânul jos în sat, păstorii urmau să se
despartă, să părăsească muntele.
Iar cu timpul păstorii îşi aduseră familiile şi rudele lor aşa încât întâlnirea de rămas bun se
transformă într-o sărbătoare populară, la care cu timpul a început să participe lumea satelor din
jurul muntelui, apoi şi din alte părţi mult mai îndepărtate. Cu acest prilej se făceau cunoştinţe
între tineri şi din acestea se legau multe căsătorii. Din cauza depărtării satelor serbările de pe
munte (ce se ţineau nu numai în Găina ci şi în Biharia "La joc", şi la Călineasă) erau ocazii când
se întâlneau fetele cu flăcăii.
Pe la mijlocul secolului nostru (sec al XX-lea), târgul şi-a pierdut din intensitate. Într-un
timp, pe la 1848, târgul încetase de-a se mai ţine din cauza preocupărilor revoluţionare ale
moţilor, numai aşa se explică de ce unii spun că Târgul Găinii datează de la 1852.
Pitorescul şi farmecul muntelui până în Găina şi pe unde ia face ascensiunea infiltrează în
sufletul călătorului o supremă tresăltare şi reînalţare sufletească. Panorama ce o ai până în zare la
mari depărtări, spre toate punctele cardidale îţi înobilează sufletul şi te exaltă, făcând din tine un
dornic şi împătimit om al muntelui.
Un punct forte pentru comuna il reprezinta obiectivele turistice, rasfirate pe intreg teritoriul
comunei, monumente ale naturii si monumente istorice.
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Monumente ale naturii:
o

Dealul cu melci - rezervatie geologica din cretacicul superior de melci pietrificati
unde predomina specia “Actteonella Giganteea”
Rezervatia este situata in comuna Vidra - sat Nemesi- pe
stanga vaii Ariesului Mic - la 15 kilometri de orasul Campeni si
10 kilometri de centrul comunei Vidra.
Un recif de cochilii de melci de mare, care traiau in
urma cu milioane de ani in aceste locuri, scaldate de apele calde
ale Marii Tethis. Cochiliile s-au pastrat incrustate in stanca pana

in zilele noastre.
Dealul cu Melci este o rezervatie naturala paleontologica cu un bogat punct fosilier cu
gasteropode, reprezentativ pentru faciesul recifal al senonianului, etaj al cretacicului superior formate intr-o mare cu fundul stincos. Pe o suprafata de 4,30 hectare pot fi intalnite depozite
senoniene cu mare densitate de gasteropode Acteonella: gigantea, lamarcki sau conica si specii
apartinand genurilor Modiolus, Astarte, Arca, Crasatella, Nerita, Natica, Glaucinia.
Dealul cu Melci – unul dintre cele mai este un unicat geologic, cu o vechime de 65-70
milioane de ani, reprezentand o alternanta de conglomerate cu gresii si marne unde sunt
incrustate 35 specii de moluste. Specia dominanta este Acteonella gigantea. Zona protejata are
0,6 ha.
o

Cascada “Pisoaia” din satul Nemesi.
Cascada Pisoaia se gaseste in comuna Vidra, sat Nemesti in
apropierea Dealului cu melci.
Este o splendida cadere de apa situata in partea dreapta a
soselei, pe directia de mers spre Campeni, la aproximativ 400
m de sosea. Impresioneaza mai ales prin inaltimea sa, de
aproximativ 18 m.

Rezervatia peisagistica Cascada Pisoaia se afla pe un prag stancos de calcare, incadrata
intr-o padure de fag si arbori izolati de rasinoase.
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Caderea de apa se realizeaza cu un front de despletire a firului apei de 25 m pe abruptul
stancos pe care se scurge. Formatiunile calcaroase de tip travertinic depuse dealungul timpului
maresc spectaculozitatea zona. Aria protejata are o suprafata de 2.5 ha.
o

Izvorul Vaii Morilor

o

Pestera “Birolg” - neexplorata

o

Pestera din Poieni (aven )-inca neexplorata

o

Varful “Strutu” - singurul loc din Apuseni unde creste rara Floare de Colt
(Leontopodium Alpinum)



Monumente istorice:
o

Biserica de lemn din Goiesti, construita in anul 1712, unde se pastreaza pictura
originala cu scene biblice din anul 1790.

o

Biserica din piatra din satul Lunca Bisericii construita in sec. al-VI-lea denumita
”Biserica din ciungi”.

o

Biserica din piatra din Poieni construita in anul 1684, cu icoane pictate in acelasi
an.

O alta latura a turismului, ar fi existenta pe intreg teritoriu al comunei al caselor vechi din
lemn de peste 150 de ani, care si in prezent sunt locuite.
Traind intr-o zona de munte, unde o mare parte dintre locuitori se ocupa de prelucrarea
lemnului, existenta mesterilor populari este o realitate, pastrata din tata in fiu. Nume ca: Gligor
Nicodim, Gligor Mihai, Bec Nicolae, Bec Vasile, Cara Viorel, Valcea Avram,Bud Teofil,
Petric Nicodim si altii, reprezinta pentru Vidra un “varf de lance” pentru pastrarea traditiilor si a
mestesugurior specifice zonei. Vestitele tulnice, tisitele de ciubare, ciubarase, butoaie, fluiere si
seturi de ciubarase mici, cu migala lucrate cu mezdreala, jilaul si custura, ies din mana acestora
din scaunul de vasarit. Este o mare placere ca in timpul serilor de vara sa auzi tulnicul Marianei
Gligor - fiica a comunei, laureata a mai multor premii nationale si internationale, sunand din
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Segaj, la care raspund alte tulnice din Dosu Luncii, Vasesti, Runc sau Urdes.

Daca in zilele si serile de iarna barbatii sunt in scaunul de vasarit, nici femeile nu se lasa
mai pre jos. Le gasesti pe langa soba, la mulsul vacilor ori in razboiul de tesut.

Vestitele “toale motesti”, poneve, covoare si costume populare ies din mana unor femei
cum ar fi: Hanes Leontina, Gligor Paraschiva, Resiga Elena, Resiga Maria, Vartan Elena,
Peteleu Zorita, Bec Agripina.
In ceea ce priveste avantajele si oportunitatile oferite, pe langa cele din punct de vedere
turistic enumerate mai sus, la nivel de comuna dispunem de o sala de sport de 50 de locuri situata
in satul Ponorel.
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CAPITOLUL III
III CONCLUZII IN URMA PRELUCRARII DATELOR OBTIMUTE DIN
CHESTIONARE
III.1 Initierea procesului de planificare strategic

Administratia publica locala a localitatii Vidra a înteles necesitatea elaborarii Planului
Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Vidra, în mod participativ, în vederea unei
dezvoltari durabile a localitatii, importanta existentei unui astfel de document pentru atragerea
finantarilor externe în perioada urmatoare.
Elaborarea participativa a planurilor strategice de dezvoltare socio-economica a
comunitatii implica un proces de facilitare a administratiei publice locale, proces care include
urmatoarele etape:


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



etapa de sprijin a comunitatilor miniere în procesul de implementare a planurilor
strategice elaborate



etapa postimplementare

Ca prim pas în procesul de facilitare a elaborarii în mod participativ a planului strategic de
dezvoltare socio-economica a localitatii Vidra, reprezentantii firmei selectate pentru facilitarea
procesului de planificare strategic participativa în comunitatile miniere din cele 62 localitati s-au
întâlnit cu reprezentantii administratiei publice locale. Facilitatorii, împreuna cu reprezentanti ai
firmei S.C. Anadora S.R.L. contractati de catre Consiliul Judetean Alba, au explicat importanta
elaborarii planului strategic de dezvoltare socio-economica a localitatii Vidra, precum si pasii de
urmat în vederea elaborarii participative, atât pentru atingerea obiectivului Programului, cât si
pentru respectarea cerintelor finantatorilor.
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III.2 Infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica

O prima actiune în cadrul etapei de preplanificare este
reprezentata de înfiintarea unui Comitet de Dezvoltare SocioEconomica, alcatuit din 5-8 membrii, care va fi responsabil de
organizarea procesului de preplanificare si de implicare a
cetatenilor din comunitate în proces. Principalele atributii ale
Comitetului organizational sunt: informarea si consultarea
comunitatii cu privire la elaborarea planului strategic,
propunerea membrilor care vor face parte din Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a
localitatii.
În Planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica sunt cuprinse
urmatoarele actiuni/activitati:


sa elaboreze Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii Vidra;



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



sa conlucreze cu toti actorii sociali, precizati în Analiza factorilor de decizie, pentru
implementarea cu succes a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii
Vidra;



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



sa asigure monitorizarea implementarii Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomica a localitatii Vidra si raportarea periodica.

Compoenta Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica: Resiga Alexandru; Pogan
Mircea; Virciu Lia; Pogan Georgeta; Trif Maria; Rusu Lidia; Resiga Georgeta; Oarga Ioan;
Coroiu Cornel; Petric Ioan; Petric Nicolae; Gligor Ioan; Crisan Adina; David Elena.
Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica au fost instruiti de catre facilitatori
în metode de abordare si consultare a comunitatii în vederea identificarii necesitatilor pentru
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stabilirea domeniilor de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca
parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a Localitatii Vidra.

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

A fost sondata de asemenea si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul
cum vad acestea implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii.

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

25,60 % din cetatenii abordati declara ca au apelat la autoritatile locale pentru
diverse probleme in special personale (ajutoare sociale, elaborare documente,
asistenta sociala, etc).

b)

2,50 % s-au adresat Primariei pentru probleme de interes comunitar;

c)

gradul de satisfactie privind solutionarea problemelor a fost de 85 %;

Conform opiniei cetatenilor privind interesul autoritatilor fata de problemele comunei
si implicarea lor in solutionare, situatia sta astfel :
a) 30% - interes foarte mare;
b) 20% - interes mare;
c) 49,6% - interes mediu;
d) 0,4% - interes scazut.

Opinia cetatenilor a tinut cont de mijloacele financiare si materiale existente, de parghiile
pe care administratia locala le are la indemana, in vederea solutionarii problemelor comunitatii.
Referitor la solutii, 63% din cetatenii comunei considera ca problemele locale pot fi
solutionate de catre primarie, 25,8% considera ca primarul este cel care trebuie sa rezolve
problemele comunitatii si doar 1,5% considera ca ar trebui sa primeasca sprijin judetean si
guvernamental. De asemenea, tot 0,7% dintre cei chestionati sunt de parere ca rezolvarea
problemelor comunei poate fi facuta si de catre cetateni.
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Privind situatia infrastructurii, utilitatilor si serviciile publice, opinia cetatenilor arata
astfel :

a)

83,8% considera absolut necesara pentru dezvoltarea comunei, modernizarea
drumurilor interne si reabilitarea celor externe, precum si realizarea retelei de
canalizare;

b)

15,0% se declara multumiti de serviciile de asistenta sociala existente;

c)

2,2% considera o prioritate si o necesitate cresterea si imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea unor utilitati publice.

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

46,6 % considera ca nu exista sprijin suficient din partea

autoritatilor

guvernamentale precum si o legislatie adecvata privind infiintarea de activitati
economice in mediul rural,

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

53,4% dintre cetateni considera fondurile europene ca o solutie viabila pentru
sustinerea activitatilor economice.
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Necesitatile exprimate de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de
dezvoltare identificate si propuse de administratia locala.

Principalele necesitati identificate ar fi :

Domeniu

Probleme identificate care trebuiesc rezolvate

1.Infrastructura

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre

- drumuri de acces

localitatile componente ale comunei;

- albiile vailor

- Reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor;

- pasuni si paduri

- Reabilitarea podurilor existente si construirea unora noi;
- Reabiitare si construire de poduri;
- Amenajarea albiilor vailor;
- Protejarea pasunilor si padurilor

Infrastructura utilitatilor - Retea comunala de apa potabila;
publice

- Retea comunala de canalizare menajera.

2. Dotari edilitare

- Renovare si dotare camin cultural;
- Realizare muzeu etnografic;
- Amenajare parcuri pentru agrement, odihna si promenade;
- Investitii situatii de urgent;
- Investitii intretinere spatii verzi;

3.Economic

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ;
- Infiintare punct de sacrificare animale;
- Dezvoltarea de Microferme;
- Dezvoltarea pensiunilor agroturisice;
- Amenajare zone turistice

4. Domeniul Social

- Investitii persone varstnice
- Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ;
- Amenajarea de terenuri de sport ;
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CAPITOLUL IV
IV ANALIZA SWOT

Primaria comunei Vidra, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in
ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale
functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunei pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategic au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si
articularea documentului strategic.
Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei.
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru
identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Vidra, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
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Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
-

Viata economica a comunei Vidra, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui
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sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea
numarul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice.
-

Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
o

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

o raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
o raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
-

Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile
culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Vidra, astfel
incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va creste si
atractivitatea turistica a comunei.

Page
64

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Vidra, Jud. Alba

ECONOMIE SI TURISM
PUNCTE TARI
- Existenta potentialului turistic si agroturistic;
- Existenta obiectivelor turistice: cascada Pisoaia; Dealul cu
Melci; Biserica Sfintii Trei Ierarhi, Monument Istoric;
- Existenta mestesugurilor rurale;
- Forta de munca calificata in industria lemnului,
alimentatie publica si industrie usoara;
- Vegetatie forestiera bogata si variata;
- Potential de vanatoare si piscicol;

OPORTUNITATI
- Programe de finantare guvernamentale / europene;
- Valorificarea potentialului de vanatoare si pescuit;
- Valorificarea plantelor medicinale si a fructelor de padure;

PUNCTE SLABE
- Potential de angajabilitate a populatiei locale scazut;
- Lipsa promovarii obiectivelor turistice, a traditiilor locale
si a descoperirilor arheologice;
- Spirit antreprenorial scazut;
- Lipsa terenurilor si spatiilor care sa fie puse la dispozitia
investitorilor;
- Mediu economic slab dezvoltat, putine locuri d munca –
sub 10% din populatia activa sunt salariati;
- Veniturile populatiei rezulta din activitatile gospodaresti
de subzistenta;

-

-
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RISCURI
- Cresterea numarului de someri;
Lipsa unei concepţii manageriale moderne în raport cu
potenţialul turistic existent;
Lipsa unui studiu făcut pentru această zonă şi o informare
necorespunzătoare administraţiei publice locale pentru
investiţii de acest gen;
Decapitalizarea activitatilor economice existente;
Pierderea mestesugurilor traditionale;
Migratia tinerilor in cautarea unui loc de munca;
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MEDIU SI RESURSE
PUNCTE TARI
- Vegetatie forestiera bogata si variata;
- Existenta masei lemnoase;
- Terenuri fertile;
- Raul Aries si Ariesul Mic;
OPORTUNITATI
- legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind
zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;
- Aderarea României la unele convenţii internaţionale în
domeniu.
- -produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;
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PUNCTE SLABE
- Exista terenuri agricole in paragina datorita lipsai
fondurilor;
- Necesitatea decolmatarii malurilor;
RISCURI
- Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia
mediului, poate conduce pe termen mediu la
scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu
- Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi
calamităţilor naturale
- -lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi
investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea
polua zona
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INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
- Existenta structurii de rezistenta a drumurilor;
- Posibilitatea deschiderii inspre judetele limitrofe;
- Existenta surselor de alimentare cu apa;
- Asezarea linear propice realizarii retelei de alimentare cu
apa si canalizare;

PUNCTE SLABE
- Resurse insuficiente de finantare de la bugetul local;
- Drumuri de acces degradate;
- Poduri peste raul Aries distruse din cauza inundatiilor;
- Lipsa regularizarii albiei Ariesului Mic;
- Ziduri de sprijin si aparare distruse;
- Infrastructura de transport, energie electrica degradata;
OPORTUNITATI
RISCURI
- zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică
- degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a
- capacitate administrativ-organizatorică locală şi
celorlalte utilităţi
judeţeană
- fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren);
- PNDR, POR, POSDRU, PODCA, POSCEE şi POS Mediu
- izolarea totala a localitatii;
- Vecinatatea geografica a comunei cu judetele Hunedoara,
- Legatura cu orasul Campeni;
Bihor, Arad
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CAPITAL SOCIAL

-

-

PUNCTE TARI
- Personal calificat in serviciul administratiei publice si
educatie;
- Ocupatia de baza este agricultura si cresterea animalelor;
- Se pastreaza datinile in randul batranilor;
- Oameni harnici, simplii, credinciosi si caracterizati de
bunatatea sufleteasca;
OPORTUNITATI
- creşterea nivelului de calificare prin participarea în programe
regionale, naţionale şi internaţionale;
- Modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul
unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de
muncă şi de reconversie profesională
- Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara
comunei prin investitori ,persoane fizice
- legislaţie în favoare intelectualilor din mediul rural(avantaje
pentru profesorii care se stabilesc la stat) programul de facilitare
comunitară Civitas 2003
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PUNCTE SLABE
- Populatie imbatranita;
- Depopularea satelor;
- Migratia tinerilor catre centre urbane;

RISCURI
- ineficienţa/lipsa programelor de calificare/recalificare
profesională destinate persoanelor din comună;
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SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
- existenta unei farmacii;
- conditii optime de studii in scoli;
- existenta serviciilor de invatamant si sanatate;
- cadre didactice specializate;

OPORTUNITATI
- perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri;
- programe de finantare in domeniul social;
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PUNCTE SLABE
- lipsa oportunitatilor de ocupare a fortei de munca;
- resurse umane insuficiente in sanatate;
- lipsa dotarilor necesare in serviciile de sanatate;
- spor demographic negativ;
- lipsa posibilitatilor de petrecere a timpului liber;
- asistentul medical este navetist;
- lipsa serviciilor stomatologice;
- lipsa activitatilor recreative;
- resurse insuficiente de sustinere din bugetul local;
RISCURI
- depopularea zonei;
- imbatranirea populatiei;
- migrarea profesorilor;
- lipsa fondurilor;
- comasarea sau desfintarea unor scoli din cauza numarului
redus de elevi;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI
- Personal Calificat;
- Cladire proprie;
- Serviciile primariei sunt multumitoare;

PUNCTE SLABE
- Slaba informare cu privire la oportunitatile de finantare;
- Mediatizarea slaba a activitatilor intreprinse;
- Dotari insuficiente si servicii insufficient dezvoltate;

OPORTUNITATI
- programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale

RISCURI
- lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;
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CAPITOLUL V PLANIFICAREA DEZVOLTARII PRIN METODA FUNDAMENTALA
DE SEMINAR
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
-

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe
care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei
pentru care s-a elaborat planul;

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile
pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

-

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilitetermene
de implementare si responsabilitati. Se elaboreaza planul de actiunipe termen
lung 2011 – 2015, din care apoi se extrage planul de actiuni pe anul 2011.

Rezultatele fiecarui seminar sunt diseminate în comunitati de catre reprezentantii
cetatenilor în Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a comunei Vidra.

Faza finala a documentului rezultat, sub forma de proiect, este supusa consultarii publice
a cetatenilor comunei Vidra si aprobarii Consiliului Local.
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V.1 Seminarul viziunilor

MICA
INDUSTRIE
DEZVOLTATA

RETEA RUTIERA
REABILITATA

Fabrica prelucrare
fructe de padure, si
ciuperci infiintata
Economie locala
diversificata si
competitive
Resurse identificate
si promovate

Drum comunal
asfaltat

Facilitati pentru
investitori

Drumuri comunale
(satesti)modernizate
Pod Vartanesti peste
Aries realizate

Drum Campeni –
Vidra modernizat

RETEA DE
ALIMENTARE
CU APA SI
CANALIZARE
FUNCTIONALE
Alimentare cu apa si
canal pe sectoare
finalizate
Apa curenta in scoli
si dispensar

Vidra – localitate de
tranzit

ARIESUL MIC
REGULARIZAT

Ziduri de sprijin pe
Ariesul Mic
realizate
Cursul Ariesului
Mic regularizat

SECTOR
AGROTURISM
DEZVOLTAT

Agroturism
dezvoltat

Primarie construita

Minim 10 pensiuni
agroturistice
infiintate
Trasee turistice
reabilitate

Birou relatii cu
publicul infiintat

Centru de informare
turistica infiintat
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PRIMARIE
MODERNA CU
SERVICII
ADECVATE

Acces usor la
informatie dinspre
primarie
Farmacie
functionala
Traseu pentru
agrement ATV si
Motociclism
amenajat
Activitati de
agrement
amenajate:
alpinism, drumetii
s.a.

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
2011 – 2016 a localitatii Vidra, Jud. Alba

ILUMINAT
PUBLIC
FUNCTIONAL

CAMIN
LOCALITATE
CULTURAL
ECOLOGIZATA
MODERNIZAT

Retea de
iluminat public
extinsa

Camin cultural
dotat

Instalatie de
reciclare deseuri
din lemn realizata

Camin cultural
renovat

DOTARI DE
AGREMENT
SI
RECREERE
Parcuri pentru
copii realizate
Teren de
fotbal sintetic
realizat
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TRADITII SI
OBICEIURI
REVITALIZATE
Traditiile istorice
ale comunei
promovate
Biserica de la
Goesti renovata

SERVICII
DE
SANATATE
COMPLETE
Dispensar
modernizat

MEDIATIZARE
SI
PROMOVARE
A COMUNEI
Pagina web
realizata

Cabinet
stomatologic
functional

Brosuri si pliante
cu oportunitatile
comunei realizate
Brosura
prezenatre
comuna realizata
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V.2 Seminarul contradicțiilor

MANAGEMENT

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC SCĂZUT

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

ÎN RÂNDUL
CETĂŢENILOR

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

REŢEA APĂ –CANAL,
INSUFICIENT
DEZVOLTATĂ
Lipsă reţea canalizare şi
staţie de epurare

comunităţii
Lipsa inventarierii si

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

amenajarii de circuite turistice

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Identificarea
neparticipativă a
priorităţilor
Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor
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SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT
Prezenţa slabă a sectorului
ONG

Reţea de alimentarea cu
apă puţin dezvoltată
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INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

PARTENERIATE

MĂSURI NEIDENTIFICATE

SURSE FINANCIARE

OPORTUNITĂŢI

NEDEZVOLTATE

PENTRU ATRAGERE DE

INSUFICIENTE LA

LIMITATE DE

INVESTITORI

NIVEL LOCAL

OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ

Drumuri de acces
degradate

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Strategia administraţiei de atragere
a investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Drumuri forestiere
degradate

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit antreprenorial
scăzut

Lipsa drumuri turistice

Capacităţi insuficiente în atragerea
de investitori străini

Poduri insuficiente
Poteci turistice
neamarcate
Surse financiare reduse
la bugetul local pentru
infrastructura

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate
Migratia tinerilor
Absenta masurilor de
reconversie profesionala
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V.3 Seminarul directiilor strategice
Obiectivul seminarului: identificarea obiectivelor, a prioritatilor si a masurilor prin care putem depasi obstacolele ce ne impiedica sa
atingem viziunile
Intrebare: Ce putem face pentru a depasi obstacolele ce ne impiedica sa atingem viziunile?

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

- Vidra – comuna cu o infrastructura moderna, economie
locala diversificata si competitiva, servicii sociale de
calitate si administratie profesionista

Creșterea calitații vieții și a condițiilor de locuit prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii si a utilitatilor
publice, diversificarea si cresterea competitivitatii economiei locale, cresterea calitatii serviciilor educationale si
sociale, implicarea comunitatii si prelucrarea produselor agricole.

Dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
locale

Cresterea
competitivitatii
economiei locale
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Dezvoltarea
Turistica

Modernizarea si
Dezvoltarea
serviciilor publice
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Identificarea actiunilor pe care comunitatea le va intreprinde in vederea solutionarii
problemelor, depasirii obstacolelor si atingerii viziunilor in perioada 2011 - 2016;
Au fost analizate problemele identificate si au fost emise solutii ca si actiuni de intreprins
care sa duca la depasirea obstacolelor in vederea atingerii viziunilor. Actiunile formulate sunt
actiuni pe care localitatea le poate intreprinde, intrucat planul de actiune pe care il vom elabora
este unul al localitatii si pe care factorii locali responsabili vor trebui sa-l implementeze.
Actiunile asemanatoare au fost grupate astfel incat sa atingem obiective specifice, apoi
obiectivele asemanatoare au fost reunite in directii strategice, care vor fi politici locale de
implementat in perioada 2011 – 2016.

1. Direcţia strategica : DEZVOLTAREA ȘI REABILITAREA
INFRASTRUCTURII LOCALE

 Identificarea drumurilor din inventarul comunei si
drumurilor
evaluarea starii
 Plan de reabilitare
 Proiecte de finantare depuse
 Realizare lucrari reabilitare drumuri
 Inventariere poduri acces si starea lor
Reabilitarea podurilor
 Proiecte de finantare depuse
 Realizare lucrari poduri
 Identificare tronsoanelor pentru alimentare cu apa la
Alimentare
cu
apa
si
nivelul comunei
canalizare pentru comuna
 Proiecte de finantare alimentari cu apa
 Realizare lucrari alimentare cu apa
 Reabilitare dispensar comunal
Reabilitare/ construire cladiri
 Reabilitare scoli
edilitare
 Construire primarie
 Construire muzeu
 Construire grupuri sociale
Reabilitarea
comunale
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2. Direcţia strategica :
ECONOMIEI LOCALE

CRESTEREA

COMPETITIVITATII

 Identificarea persoanelor cu initiativa
Dezvoltare sector IMM care
 Organizare de instruiri si seminarii adresate
sa valorifice resurse locale
intreprinzatorilor
 Evaluarea potentialului de resurse naturale (plante
medicinale, fructe de padure, ciuperci, etc.)
 Mediatizarea progamelor de facilitati pentru creerea
locurilor de munca
 Identificare piete pentru produsele locale
Incurajare mestesuguri locale Identificarea mestesugarilor locali
 Facilitati pentru mesugarii locali
 Organizare tirg de mestesuguri la Vidra
 Infiintare piata publica
 Identificarea gospodariilor care pot practica
Incurajarea si atragerea
intreprinzatorilor in turism si agroturismul
 Instruire intreprizatori in agroturism
agroturism
 Infiintare clase agroturism – mestesuguri
 Identificare facilitati pentru intreprinzatori
 Evaluarea oportunitatilor turistice a comunei Vidra
 Amenajare si dotare birou gestionare fonduri externe
Infiintare birou accesare
 Angajare specialist proiecte/ programe
fonduri externe
 Identificare/ diseminare surse de finantare
Realizare
plan
atragere
 Realizare si actualizare baza de date surse de finantare
finantari
 Baza de date cu obiectivele comunei
Realizare
studii
de
fezabilitate pentru obiectivele locale Analiza situatiei obiectivelor
 Studii de fezabilitate pentru obiectivele ce necesita
reabilitare/ renovare
3. Direcţia strategica : DEZVOLTAREA TURISMULUI

localitatii Vidra prin



Mediatizarea potentialului turistic

Mediatizarea
mijloace moderne


Reluarea si initierea de

activitati culturale

Realizarea
de
activitati

culturale locale

Realizare pagina web a comunei Vidra
Realizare expozitie web cu mesteri populari
Promovare mass-media a localitatii Vidra
Realizare pliante de promovare a potentialului
turistic a localitatii Vidra
 Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica
 Capacitarea unui post TV pentru realizarea de
reportaje locale
Organizarea unui eveniment de genul „Fii satului”
Promovarea grupurilor folclorice locale
Reactivarea caminului cultural
Dezvoltarea de activitati culturale locale
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4.Direcţia strategica : MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA
SERVICIILOR NECESARE

 Modernizare scoala Centru si Ponorel, dotari,
incalzire
 Dotari scoala Valea Morii, Goiesti
Dotare cu echipamente dinspensar
 Amenajare cabinet stomatologic
 Amenajare punct sanitar – veterinar
 Asigurare dotari pentru asistenta sanitar
veterinara
 Asigurare dotari si specialist pentru
insamintari artificiale
 Identificarea potentialilor asociati pentru
infiintare ocol privat
 Analiza autoritatii locale – consiliu local

Modernizare scoli din comuna Vidra

Modernizare dinspensar
Infiintare punct sanitar veterinar

Infiintare ocol privat/ district silvic independent
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V.4 Seminarul implementarii

1.

2.

Directia strategica 1. DEZVOLTAREA / MODERNIZAREA / REABILITAREA INFRASTRUCTURILOR
Obiective
Activitati de realizat
Termene de implementare
Costuri (RON)
specifice:
Din
Din
Total
surse
surse
locale
atrase
Reabilitare BC 123 Nemesi – Dosu
2013 - 2014
1500000
1500000
Reabilitarea
Luncii – Vilcaneasa – Poieni – 10 km
drumurilor
Reabilitare DC 168 DC 188 Goesti –
2013- 2014
1000000
1000000
Dealul Goesti
Reabilitare DC 169 Jeflesti - Goesti
2013 - 2014
850000
850000
Reabilitare DC 187 DJ762 Sagaj 2013 - 2014
648000
648000
Jeflesti
Reabilitare DC 189 Oidesti - Haiducesti 2013 - 2014
552500
552500
Reabilitare DC 190 Virtanesti - Urdes
2013 - 2014
452000
452000
Reabilitare DC 191 Lunca Vesesti –
2013 - 2014
256000
256000
Culdesti - Ponorel
DC 193 Bobaresti - Puiulesti
2013 - 2014
156000
156000
Reabilitare DV Goiesti – Dealul Goesti – 2012 - 2013
452000
452000
Poiana Vadului
Reabilitare DV Lunca Goiesti 2012 - 2013
356000
356000
Valcaneasa
Reabilitare DV Oidesti - Haiducesti
2012 - 2013
215000
215000
Reabilitare DJ 762 Vidra – Dealul
2014 - 2016
312000
312000
Crisului - Lim Hunedoara
Inventariere poduri acces si starea lor
2011
15000
15000
Reabilitarea
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podurilor

5.

6.

Alimentare
cu apa si
canalizare
pentru
comuna
Reabilitare/
construire
cladiri
edilitare

Proiecte de finantare depuse

2012 - 2013

Realizare lucrari poduri

2014 - 2016

400000

400000

Alimentare cu Apa Vidra

2015

4250000

4250000

Reabilitare dispensar uman Vidra
Reabilitare fostul sediu al Primariei
Ponorel

2013
2014

120000
75800

120000
75800

Reabilitare Camin Cultural Vidra

2015

100000

100000

Reabilitare Camin Cultural in Satul
Ponorel

2015

80000

80000

Reabilitare scoala I – VIII Ponorel

2014

80000

80000

Construiere muzeu

2014 - 2015

10000

90000

100000

Construire grupuri sociale
Construiere centru social

2015 - 2016
2014 - 2016

3000
150000

100000

3000
250000
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2. Direcţia strategica : CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI LOCALE
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse locale

1. Dezvoltare
sector IMM
care sa
valorifice
resurse locale

2. Incurajare
mestesuguri
locale

Din
surse
atrase

Total

Identificarea persoanelor cu initiativa

2012

1000

1000

Organizare de instruiri si seminarii
adresate intreprinzatorilor
Evaluarea potentialului de resurse
naturale (plante medicinale, fructe de
padure,
ciuperci, etc.)

2012 - 2013

36000

36000

2012 - 2013

1000

1000

Mediatizarea progamelor de facilitati
pentru creerea locurilor de munca

2013 - 2014

Identificarea mestesugarilor locali

2013 - 2014

300

300

Facilitati pentru mesugarii locali

2013 - 2014

Organizare tirg de mesuguri la VIDRA

2014

5000/ an

30000

Infiintare piata publica

2014

10000
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3. Incurajarea si
atragerea
intreprinzatoril
or in turism si
agroturism

Identificarea gospodariilor care pot
practica agroturismul

2012

Instruire intreprizatori in agroturism

2012 - 2013

30000

Infiintare clase agroturism – mestesuguri

2013

10000

Identificare facilitati pentru
intreprinzatori

2012 - 2016

Evaluarea oportunitatilor turistice a
comunei Avram Iancu

2013
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3
Obiective specifice:

Direcţia strategica : DEZVOLTAREA TURISMULUI

Activitati de realizat

Costuri (RON)

2012

Din
surse
locale
1000

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
VIDRA

2012 – 2013

1000/
an

7000

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Vidra

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Capacitarea unui post TV pentru
realizarea de reportaje locale

2012 - 2013

10000

10000

Realizare pagina web a comunei Vidra
1. Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
Realizare expozitie web cu mesteri
moderne
populari

2. Mediatizarea
potentialului
turistic

Termene de
implementare
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atrase
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4.Direcţia strategica : MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse locale

Total

2013

Din
surse
atrase
25000

Dotare dispensar

2012 - 2013

20000

20000

Amenajare cabinet stomatologic

2014

58000

58000

Amenajare punct sanitar – veterinar

2013

Asigurare dotari pentru asistenta sanitar
veterinara

2014

Asigurare dotari si specialist pentru
insamintari artificiale

2014

1. Modernizare scoli Modernizare scoala Vidra Centru si
din comuna Vidra Ponorel, dotari, incalzire

2. Modernizare
dinspensar

3. Infiintare punct
sanitar veterinar

4. Infiintare district
silvic independent

Identificarea potentialilor asociati pentru 2014 - 2016
infiintare district silvic
Analiza autoritatii locale – consiliu
local
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2015

5000

25000

5000
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V.5 Planul de actiuni 2011 - 2012
Directia strategica 1. DEZVOLTAREA / MODERNIZAREA / REABILITAREA INFRASTRUCTURILOR

Obiective
specifice:

Activitati de realizat

Termene de implementare

Costuri (RON)
Din
surse
locale

1.

2.

Reabilitarea
drumurilor

Reabilitarea
podurilor

Reabilitare DV Goiesti – Dealul Goesti –
Poiana Vadului

2012 - 2013

Reabilitare DV Lunca Goiesti Valcaneasa
Reabilitare DV Oidesti - Haiducesti

2012 - 2013

Inventariere poduri acces si starea lor

2011

Proiecte de finantare depuse

2012 - 2013
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Din
surse
atrase

Total

2012 - 2013

2000

2000
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2.Direcţia strategica : CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI LOCALE
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse locale

1. Dezvoltare
sector IMM
care sa
valorifice
resurse locale

3. Incurajarea si
atragerea
intreprinzatoril
or in turism si
agroturism

Din
surse
atrase

Total

Identificarea persoanelor cu initiativa

2012

1000

1000

Organizare de instruiri si seminarii
adresate intreprinzatorilor

2012 - 2013

36000

36000

Evaluarea potentialului de resurse
naturale (plante medicinale, fructe de
padure,
ciuperci, etc.)

2012 - 2013

1000

1000

Identificarea gospodariilor care pot
practica agroturismul

2012

Instruire intreprizatori in agroturism

2012 - 2013

30000

30000

Infiintare clase agroturism – mestesuguri

2013

10000

Identificare facilitati pentru
intreprinzatori

2012 - 2016
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3.Direcţia strategica : DEZVOLTAREA TURISMULUI
Obiective specifice:

Activitati de realizat

Costuri (RON)

2012

Din
surse
locale
1000

2012 – 2013

1000

1000

Promovare mass-media, a localitatii
VIDRA

2012 – 2013

1000/
an

7000

Realizare pliante de promovare a
potentialului turistic a localitatii Vidra

2012

5500

5500

Prezentare pe pagina web a punctelor de
atractie turistica

2012

Capacitarea unui post TV pentru
realizarea de reportaje locale

2012 - 2013

10000

10000

Realizare pagina web a comunei Vidra
1. Mediatizarea
localitatii Vidra
prin mijloace
Realizare expozitie web cu mesteri
moderne
populari

2. Mediatizarea
potentialului
turistic

Termene de
implementare
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Din
surse
atrase

Total

1000
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4.Direcţia strategica : MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice:

Activitati de realizat

Termene de
implementare

Costuri (RON)
Din surse locale

1. Modernizare scoli Modernizare scoala
din comuna Vidra Vidra Centru si
Ponorel, dotari,
incalzire
2. Modernizare
dinspensar

Dotare dispensar
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Total

2013

Din
surse
atrase
25000

2012 - 2013

20000

20000

25000
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale
intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase
in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de
munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
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PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

Buget in 2011: 1.357.854.634 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii
sectoarelor
agro-alimentar
si
forestier,
imbunatatirea mediului si a spatiului rural,
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Buget in 2011: 528.395.407 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uniunii.

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Buget in 2011: 556.767.943 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari
economice, sociale, echilibrate teritorial si
durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea
asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de
afaceri.

Buget in 2011: 595.593.519 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si
cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

Buget in 2011: 761.146.030 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea
calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania,
urmarindu-se
conformarea cu
prevederile acquis-ului de mediu.

Buget in 2011: 29.865.828 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii
publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii romanesti.

POP
Programul Operational Pescuit
Buget in 2011: 39.257.052 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in
considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea
economica.
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Alte finantari disponibile:
1. Programe finantate de Uniunea Europeana:
o Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);
o Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
o MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
o Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
o Safer Internet (Safer Internet Programme);
o Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and innovation
framework Programme);
o LIFE+ (2007-2013);
o Erasmus Mundus 2009-2013;
o Programul Cultura 2007-2013;
o etc.
Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai mare parte, si
urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda un punctaj mare
proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila de baza crearea de
parteneriate.

2. Programe finantate de catre Guvernul Romaniei:
o Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START;
o Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri;
o Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului;
o Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor
manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
o etc.

3. Alte fonduri:
o Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);
o Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica);
o Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural Foundation);
o Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur Guinness Fund);
o Burse de cercetare NEC 2011-2012 - (finantator: New Europe College-NEC);
o etc.
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ANEXA 1 CHESTIONAR

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

Întrebare
In general, cat de multumiti sunteti de
felul
in care traiti?

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

Cat de important considerati ca este rolul
Consiliului Local in dezvoltarea comunei

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

1
În foarte
mică
msură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură
În foarte
mică
măsură

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

4
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură
În foarte
mare
măsură

Scor

De cate ori ati solicitat sprijinul
Nu stiu /
autoritatilor locale (primariei) in ultimii 2
O data
De 2 – 3 Mai mult
Nicioadata
nu imi
ani, pentru o problema personala sau din
ori
de 3 ori
amintesc
comuna dumneavoastra?
Mentionati care au fost motivele / problemele pentru care ati solicitat sprijinul autoritatilor locale?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
În foarte
În mare
În foarte
mică
În mică
Situatia a fost rezolvata?
Deloc
măsură
mare
măsură
măsură
măsură
Subtotal

8.

9.

10.

Enumerati cel putin 3 probleme necesar a fi rezolvate pentru comuna dumneavoastra?
1.
___________________________________________ 4. _________________________________________
2.
___________________________________________ 5. _________________________________________
3.
___________________________________________ 6. _________________________________________
Care dintre urmatoarele resurse locale considerati ca ar trebui valorificate mai mult:
1.resurse umane____________________________4.fauna______________________
2.resurse naturale___________________________5.sol________________________
3.vegetatie________________________________ 6.NS/NR____________________
In ce sector ar trebui promovate investitiile in comuna dumneavoastra
1.Agricultura______________________________2. Cresterea animalelor______________________
3. Pomicultura_____________________________4.Viticultura_______________________________
5.Silvicultura______________________________6. Industrie_______________________________
7.Turism__________________________________
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11.

Ce anume credeti ca i-ar determina pe tinerii plecati la studii sa se intoarca in comuna?
1.asigurarea unui loc de munca___________________4.sprijin in obtinerea unei locuinte________________
2. cursuri de pregatire si formare_________________5.altele___________________
3.facilitati oferite tinerilor in initierea afacerilor______________ 6.NS/NR______________________

12.

In ce masura considerati necesara imbunatatirea ……………….
Întrebare

Serviciilor medicale
Serviciilor de asistenta sociala
Invatamantul si cultura
Spatii destinate activitatilor culturale si
sportive
Întrebare
Serviciile Consiliului Local si a Primariei
Serviciile de colectare si depozitare a
deseurilor
Curatenia si ingrijirea comunei
Drumurile locale
Servicii de transport in comun
Retea alimentare cu apa
Retea energie electrica
Retea alimentare cu gaze
Sistem de canalizare
Servicii telefonie fixa
Servicii telefonie mobila
Televiziune prin cablu, internet, presa,
blioteca
Locatii pentru petrecerea timpului liber in
comuna
Aprovizionarea cu produse alimentare si
nealimentare

0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
0
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura
Foarte mare
masura

1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
1
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura
Mare masura

2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
2
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura
Oarecare
masura

3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
3
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Mica
masura
Subtotal
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13. În localitate (alegeti varianta sau variantele care descriu situatia locala):
1. Romii locuiesc în comunitati compacte, izolate de restul comunitatii
2. Romii locuiesc între români, dispersati în localitate
14. Care apreciati ca sunt problemele legate de comunitatea de romi din localitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Ce solutii propuneti pentru rezolvarea acestor probleme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Cum caracterizati cetatenii rromi din comuna / orasul dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Întrebare

0

13.

Cum considerati ca a influentat intrarea
Romaniei in Uniunea Europeana viata
dumneavoastra?

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

În decursul ultimului an, au fost iniţiate în
comunitate noi activităţi productive sau
comerciale ?
Credeti ca veti incepe o afacere pe cont
propriu in urmatorii 3 ani?

Subtotal

Anexă la chestionar: date despre respondent, comunitatea relevantă şi alte comentarii

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

(bifaţi):
Operator:
Ora încheierii interviului:
Data:
/ / 2011
Semnatura,
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Ocupaţia:

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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Contract Nr. 5284 / 21.04.2011

a mediului rural aferent Judetului Alba

Propunere actualizare prioritati de
dezvoltare

AVIZAT
PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN

ION DUMITREL

Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Alba
stabileste cadrul general de aliniere la standardele europene
privind calitatea vieţii în spaţiul rural, prin revigorarea în
condiţii moderne a modului tradiţional de convieţuire al
societăţii rurale din Alba şi prin protecţia şi conservarea
patrimoniului natural şi cultural.

S.C. Anadora S.R.L.
office@anadora.ro
www.anadora.ro

Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

Prioritati de dezvoltare
Cuprins
1.

Caracteristici generale ........................................................................................................ 3

2. Zona Nord- Vestica ................................................................................................................. 6
3. Zona de Nord-Est ................................................................................................................... 9
4. Zona de Sud.......................................................................................................................... 11
5.Propunere actualizare prioritati de dezvoltare a mediului rural aferent judetului Alba ..... 14
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

1. Caracteristici generale
Judeţul Alba este poziţionat în partea central - vestică a ţării, pe cursul mijlociu al
Mureşului, în zona de întretăiere şi contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali.
Suprafaţa judeţului este de 6242 kmp, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafaţa României,
ocupând ca mărime locul 16 şi fiind învecinat cu judeţele: Cluj la nord, Mureş şi Sibiu la est,
Vâlcea la sud şi judeţele Hunedoara, Arad şi Bihor la vest.
Din punct de vedere al politicii de dezvoltare regională acomodată de România în relaţia
cu Uniunea Europeană, judeţul Alba este situat în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, din care
mai fac parte judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
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Împărţirea administrativ – teritorială a judeţului se prezintă astfel:
- 11 entităţi urbane, din care 4 municipii: Alba Iulia (reşedinţa de judeţ), Aiud, Blaj,
Sebeş şi 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna;
- 722 de comunităţi rurale, din care 67 de comune şi 656 de sate.
Documentele strategice şi de planificare actuale, politicile în vigoare, principalele linii
directoare ale evoluţiei socio-economice şi culturale a României au la bază un concept
dezvoltat de către Uniunea Europeană, şi anume, dezvoltarea durabilă, devenită obiectiv
politic al UE (prin Tratatul de la Maastricht) şi determinată de Strategia de Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene. Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea socio-economică a
societăţii umane într-o permanentă relaţie de echilibru cu integritatea mediului natural în
forme înţelese şi acceptate de societate. Aşadar, obiectivele şi principiile dezvoltării durabile
au devenit fundament pentru Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Alba, pentru perioada
2007-2013.
Mediul rural al judeţului Alba deţine două valenţe primordiale, recunoscute de-a lungul
timpului şi păstrate până astăzi, şi anume natura şi cultura. De aceea, rolul principal în
parcursul societăţii rurale autentice l-a deţinut valorificarea bogăţiilor oferite de natură într-o
relaţie de respect şi preţuire pentru acestea, bazată pe valori culturale şi morale îmbogăţite şi
lăsate moştenire de-a lungul timpului.
Dezvoltarea socio-economică a mediului rural al judeţului Alba va însemna stabilirea
unui echilibru raţional, pe termen mediu şi lung, între bunăstarea societăţii şi integritatea
mediului natural şi cultural, care vor reprezenta premisele dezvoltării durabile viitoare a
comunităţilor rurale din judeţ.
Prin abordarea întregului spaţiu rural al judeţului Alba, Strategia de Dezvoltare rurală
vizează dezvoltarea armonioasă a comunităţilor rurale, reducerea decalajelor economicosociale dintre acestea şi asigurarea unui nivel de trai comparabil cu cel din mediul urban.
Ocupatia principala a membrilor localitatilor abordate este reprezentata de cresterea
animalelor si agricultura. Media indicatorului educational este reprezentata de studii medi
datorita populatiei imbatranite. La nivelul fiecarei comunitati mai exista tineri cu studii
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superioare precum si specialist in domeniul zootehniei, agriculturii, educatiei precum si
sanatate.
Problemele principale abordate de catre membrii comunitatii sunt reprezentate de
infrastructura rutiera, canalizare si alimentare cu apa. In majoritatea localitatilor gazul nu
reprezinta o necesitate datorita resursei lemnoase oferita de potentialul geografic. Un alt
aspect deficitar comun este lipsa locurilor de munca fapt ce genereaza un grad crescut al
navetismului precum si migrarea tinerilor spre centrele urbane.
Un risc intalnit in majoritatea localitatilor abordate este acela de a se pierde valorile
cultural istorice precum traditiile din batrani si obiective turistice in curs de uitare.
Exemplu: Multi dintre membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economica nu aveau
cunostinta de existenta vechilor valtori sau a morii pe apa. In aceeasi risc se regasesc
cantecele batranesti si traditiile stravechi.
A fost identificata ca o necesitate generala crearea de microcentre de colectare si
procesare a produselor agricole si a celor lactate. Un caz aparte il reprezinta localitatea Ramet
care are implementat un proiect pentru un centru de colectare si procesare a laptelui, finantat
de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Acest punct este inchis datorita lipsei
fondurilor de modernizare.
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2. Zona Nord- Vestica a judetului Alba, se regaseste
asezata in inima „Tarii Motilor. Cu toata masivitatea ei mai
redusa, dominand numai cu cateva sute de metri regiunile din
jur,aceasta grupa a Muntilor Apuseni, apare ca o cetatesau cum
spune Mihai David

„rasarind ca o insula deasupra apei din

imprejurimile mai joase care-i inconjoara din toate partile” ceea
ce impune o directie radiala formulelor mai inalte de
relief,presarand printre ele, mai ales pe cursul apelor mai mari,
mici bazine si bazinele depresoinale.
Aspectul morfometric ale Bazinului apare ca o arie
depresionara fata de culmiloe muntoase care-l delimiteaza, dar
trebuie considerat ca o erie depresionara intramontana Inalta,
datorita altitudinii medii ridicate (600m).

In cadru zonei Nord-Vest viziunea dezvoltarii este legata de
potentialul

Etnocultural

si

cel

turistic. Ocupatii

precum

mestesugaritul, realizarea de tulnice, ciubere, tesatoritul s.a.
reprezinta o valoare ce necesita activitati de transmitere dealungul
generatiilor alaturi de traditii si obiceiuri specifice.
Potentialul antropic sustine aceasta zona in dezvoltarea
turismului

montan prin

structuri

de cazare si

activitati

recreationale adaptate specificului local.
Deasemenea vor fi stimulate parteneriatele public-privat de
dezvoltare a comunitatilor implicate in proiect precum si
stimularea membrilor comunitatii la initierea de activitati
antreprenoriale.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

Prioritati de dezvoltare ale zonei de Nord Vest sunt caracterizate de urmatoarele
initiative:
1. Amenajare zone turistice
a) Infiintare partie de schi Panasesti;
b) Dezvoltare agroturism;
c) Amenajare trasee turistice;
d) Infiintare sat de vacanta:Vadu Motilor.
2. Conservarea si promovarea traditiilor:
a) Dezvoltarea activitatilor mestesugaresti;
b) Dezvoltare ansambluri populare.
3. Reabilitarea infrastructurii:
a) Reabilitare drumuri de acces si forestiere;
b) Realizare / reabilitare pod peste Aries;
c) Rabilitare ziduri de sprijin pe Ariesul Mic – Vidra.
4. Utilitati realizate:
a) Siteme de canalizare;
b) Alimentare cu apa in centrul localitatii;
c) Amplasare cismele si toalete publice in centru de comuna – Poiana Vadului;
d) Asigurare conexiune la internet – Poiana Vadului; Scarisoara.
5. Dezvoltarea serviciilor sociale:
a) Camin persoane varstnice;
b) Servicii de ingrijire la domiciliu;
c) Infiintare gradinita – Poiana Vadului.
6. Dezvoltarea zonelor de agrement :
a) Teren de Sport;
b) Locuri de joaca ;
c) Traseu pentru ATV, Alpinism, drumetii.
7. Dezvoltarea eonomiei locale:
a) Infiintare pastravarii;
b) Valorificare culturi BIO;
c) Infiintare centre de colectare si procesare fructe de padure; plante
medicinale; ciuperci;
© S.C. ANADORA S.R.L
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

d) Dezvoltare microferme
e) Infiintare punct de taiere animale: Vadu Motilor;
f) Infiintare centru de pcolectare si procesare a produselor agricole;
g) Infiintare centru de colectare si prelucrare a laptelui – Salciua.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

3. Zona de Nord-Est este reprezentata atat de
localitati asezate la munte cat si la ses. Viziunile de dezvoltare sunt
strans legate de potentialul antropic specific fiecarei localitati.
Zonele de munte gasesc cai de dezvoltare in valorificarea
turismului comparativ cu cele de campie care isi gasesc orientarea in
valorificarea produselor agricole si cele animaliere.
Se intrevede o importanta masiva in dezvoltarea comunitatilor
elemente de valorificare a potentialului propriu cat si stimularea
parteneriatelor public-privat.
Un caz aparte il reprezinta una dintre
comunele din Alba cu nivel foarte ridicat de
depopulare, Ramet. Comuna

are acum putin

peste 700 de locuitori, nu are deloc retea de apa
potabila sau canalizare, fiind compusa din 13 sate raspandite pe
culmile si in vaile muntilor Trascau. In comuna exista o singura
scoala, unde invata doar 25 de copii. Cele mai populate sate sunt
Cheia, Ramet si Valea Manastirii, iar cele mai afectate de procesul de
depopulare sunt Valea Fagetului, Cotorasti sau Vladesti. Satele
risipite pe culmile muntilor au in componenta cateva gospodarii,
aflate la distante apreciabile una de alta.

Singura zona a comunei care a inregistrat
o relativa dezvoltare in ultimii ani este Valea
Manastirii, unde exista cunoscuta Manastire
Ramet. Aici, dupa ce treci de manastire spre Cheile Rametului, pe
partea stanga se insira case de vacanta. Casele localnicilor, in schimb,
se ruineaza lent. Tinerii au migrat catre centrele urbane. Turistii care
exploreaza si fotografiaza celebrele Chei ale Rametului sunt mai
numerosi decat satenii ramasi in casele risipite pe inaltimi.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

Prioritati de dezvoltare ale zonei de Nord Est sunt caracterizate de urmatoarele
initiative:
1. Revigorarea industriei locale
a) Promovarea oportunitatilor economice locale;
b) Infiintare microferme;
c) Infiintare depozit de colectare si procesare produse agricole;
d) Infiintare Macelarie – Hoparta;
e) Dezvoltarea stanelor de oi;
f) Infiintare bazine piscicole;
g) Dezvoltarea asociatiilor agricole;
h) Dezvoltarea stuparitului – Ramet.
2. Reabilitarea infrastructurii
a) Reabilitare drumuri;
b) Reabilitare rigole;
c) Reabilitare Poduri – Lopadea Noua.
3. Dezvoltarea potentialului turistic
a) Promovarea potentialului turistic;
b) Infiintare pensiuni agroturistice;
c) Infiintare / dezvoltare trasee turistice.
4. Dezvoltarea serviciilor sociale
a) Infiintare case sociale pentru populatia roma - Hoparta
b) Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice;
c) Infiintare camin de varstnici – Lopade Noua; Ramet.
5. Dezvoltarea activitati recreationale
a) Infiintare teren de sport;
b) Amenajare teren motociclism – Lopadea Noua, Ramet
c) Dezvoltare alpinism.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

4. Zona de Sud a judetului Alba este reprezentata de
localitati de campie cu mici tendinte muntoase precum sate din
localitatea Pianu. In cadrul acesti zone, viziunile de dezvoltare sunt
concentrate intens catre infrastructura rutiera, utilitati, servicii
sociale si dezvoltarea antreprenoriatului.

Printre caracteristicile viziunilor se regaseste dorinta de a
crea accesul investitorilor catre comunitati precum si valorificarea
oportunitatii parteneriatului public-privat.

Transmiterea valorilor etno-culturale isi regaseste un cadru
important in conturarea perspectivelor de dezvoltare in corelare cu
dezvoltarea potentialului artactiv al comunitatilor.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

Prioritati de dezvoltare ale zonei de Nord Est sunt caracterizate de urmatoarele
initiative:
1. Dezvoltare alternativelor economice
a) Infiintare punct de sacrificare animale – Sibot;Pianu;
b) Infiintare centru ce colectare si procesare a produselor agricole;
c) Infiintare piata comerciala – Sibot;
d) Dezvoltare ferme;
e) Infiintare centru de colectare a laptelui – Blandiana; Dostat;
f) Dezvoltarea pensiunilor agroturistice;
g) Dezvoltarea activitatilor viticole – Cut;
h) Dezvoltarea sectorului zootehnic;
i) Dezvoltare centru de apicultura – Dostat;
j) Infiintare Centru de colectare ciuperci, melci, plante medicinale – Dostat;
2. Dezvoltare alternativelor economice
a) Dezvoltare fabrica de ulei – Pianu de Jos;
b) Dezvoltare parcuri de energie neconventionala – Pianu;
3. Dezvoltarea infrastructurii
a) Reabilitare drumuri;
b) Realizare rigole – Sibot;
c) Realizare Podete si poduri– Blandiana; Cut;
d) Amenajare parcari – Blandiana;
e) Reabilitare si dotare camine culturale;
4. Dezvoltare utilitati
a) Dezvoltare sistem de canalizare;
b) Dezvoltare sistem de alimentare cu apa;
c) Infiintare si dotare punct ISU – Sibot;
5. Dezvoltare servicii sociale
a) Infiintare centru de zi – Sibot;
b) Infiintare camin persoane varstnice – Sibot;
c) Infiintare casa de plasament copii – Blandiana;
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

6. Dezvoltare activitati recreationale
a) Dezvoltare teren de sport;
b) Amenajare spatii verzi si locuri de joaca;
c) Dezvoltarea de activitati etno-culturale;
7. Optimizarea organizarii localitatii
a) Realizare harta cadastrala;
b) Realizare Plan Urbanistic General;
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

5.Propunere actualizare prioritati de dezvoltare a mediului
rural aferent judetului Alba

Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Alba
stabileste cadrul general de aliniere la standardele europene
privind calitatea vieţii în spaţiul rural, prin revigorarea în
condiţii moderne a modului tradiţional de convieţuire al
societăţii rurale din Alba şi prin protecţia şi conservarea
patrimoniului natural şi cultural.

In acest sens propunem urmatoarele revizuiri pe actualul plan strategic de dezvoltare
rurala a judetului Alba:
Politica 1.3. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii fizice a serviciilor publice
din mediul rural al judeţului Alba
-

Valorificarea cladirilor de invatamant care nu mai au activitate educationala;

Politica 1.4. Amenajarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi de agrement
Programul 1.4.5. Amenajarea obiectivelor turistice
-

Identificarea si valorificarea de noi obiective turistice;

-

Amenajarea cailor de acces catre obiectivele turistice;

Programul 1.4.6. Crearea şi reabilitarea infrastructurii de agrement
-

Infiintarea de sate de vacanta in zonele cu risc crescut de depopulare.

Programul 2.2.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar, forestier si
piscicol
-

Sustinerea dezvotlarii de centre de colectare si prelucrare a laptelui, cupercilor,
fructelor de padure s.a.;

-

Dezvoltarea de microbazile piscicole.
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETAN ALBA
Contract: 5284 / 21.04.2011

Programul 2.3.1. Consiliere şi asistenţă pentru demararea şi dezvoltarea unei afaceri
-

Dezvotlarea unui studiu de oportunitate la nivel rural in cadru Judetului Alba
in ceea ce priveste segmental antreprenrial;

-

Dezvoltarea de campanii de informare cu privire la potentialul antreprenorial;

-

Infiintarea de centre de informare si consiliere in domeniul antreprenorial al
nivelul fiecare autoritati publice locale.

Programul 3.2.6. Crearea unei reţele de centre sociale pentru ajutorarea persoanelor
aflate în situaţii precare
-

Infiintarea de case de tip familial pentru copii in zonele cu risc crescut de
depopulare.

Politica 3.4. Realizarea de parteneriate pentru dezvoltare socio-economică
Programul 3.4.3. Dezvoltarea de parteneriate intercomunale
-

Identificarea de potentiale parteneriate intercomunitare;

-

Promovarea potentialului partenerial;

-

Realizarea

de

microplanuri

de

dezvoltare

rurala

prin

intermediul

parteneriatului intercomunale;
-

Sustinerea dezvoltari de proiecte parteneriale de dezvoltare microregionala in
mediul rural.

Strategia

de Dezvoltare Rurală

a judeţului

Alba reprezintă manifestarea

responsabilităţii Consiliului Judeţean Alba faţă de problemele rurale şi faţă de procesul
complex de dezvoltare durabilă a spaţiului rural din judeţ. Însă, prezentul document şi
prevederile cuprinse de acesta reprezintă cadrul general în care vor trebui să îşi conjuge
eforturile toate autorităţile de care depinde dezvoltarea socio-economică şi culturală rurală,
mediul economic local, societatea civilă şi, bineînţeles, cetăţenii.

Ciprian Cioban Calin
Administrator
S.C. Anadora S.R.L.

__________________________________
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