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INTRODUCERE
Administrația publică din România a trecut printr-un proces amplu de modernizare o dată
cu aderarea României la Uniunea Europeană și a împrumutat bunele practici europene
de management. Unul dintre cele mai importante instrumente avute de către administrația
publică locală este Strategia de Dezvoltare Locală care cuprinde toate obiectivele și
prioritățile de dezvoltare pe un interval de timp stabilit.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei GALAȚII BISTRIȚEI are menirea de a crea
cadrul programatic și instituțional adecvat care să permită tuturor părților interesate să
contribuie proactiv, într-un mod pozitiv la dezvoltarea durabilă a comunității.
Prin intermediul acestui document sunt identificate și puse în valoare toate elementele
care creează premisele valorificării potențialului, oportunităților și disponibilităților pentru
dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri competitiv, menit să atragă investiții
private importante din țară și străinătate.
Așa cum este stipulat în documentul care definește Misiunea, Viziunea și Valorile
instituției, acestea sunt:
„Misiunea Primăriei Galații Bistriței este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii
locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi
eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt
standard de calitate.”
”Viziunea: Primăria Galații Bistriței pledând pentru excelenţă în administraţia publică
locală, îşi propune să realizarea unui sistem performant în furnizarea serviciilor către
beneficiari şi toate părţile interesate, precum şi depăşirea aşteptărilor acestora. Noi ne
propunem să devenim un model de eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu
partenerii noştrii, astfel încât să ne priviţi cu încredere şi respect, având certitudinea
aplicării legii în mod corect, egal şi eficient„.
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Construirea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală se face pe fondul unei mari
incertitudini dictate de starea de urgență prelungită în care se află România și care a
afectat profund relațiile sociale, culturale și economice de pe teritoriul comunității noastre.
Cu toate acestea suntem încrezători în capacitatea de reziliență și reconstrucție de care
dispunem și în posibilitatea de a atinge obiectivele anului 2027 pentru a avea o comună
ce are grijă de mediul înconjurător, digitalizată, cu o economie performantă, ce respectă
valorile europene, democrată, cu grijă pentru cetățenii săi și având o infrastructură
potrivită unei așezări de talie europeană.
Primar,
Vasile Vermeșan
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PARTEA I – CONTEXT PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALE
1.1.

NOȚIUNI STRATEGICE GENERALE

Începând cu schimbarea regimului politic în România, în anul 1989, s-a schimbat
paradigma după care se administrează comunitățile locale, indiferent de dimensiunea
acestora. O dată cu aderarea țării la comunitatea europeană și la NATO viteza de
schimbare a comunităților a crescut și s-au adăugat noi nivele de influență. O schimbare
a unei politici publice sau un mod de lucru de la nivelul Uniunii Europene poate avea
implicații profunde în toate administrațiile locale din toate țările UE.
Amenințările regionale așa cum sunt conflictele comerciale, politicile de sănătate publică,
schimbările climatice au un impact direct asupra calității fiecărui cetățean.
Dat fiind nivelul ridicat de complexitate la care sunt supuse relațiile dintre comunitățile
locale și autoritățile centrale, impune o analiză multistratificată asupra tuturor nivelelor
strategice începând de la nivel internațional, național, regional, județean și local.
În vederea construirii Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei GALAȚII BISTRIȚEI s-a
întocmit o listă aprofundată a documentelor programatice existente și care pot oferi o
imagine de ansamblu asupra contextului în care se întocmește prezenta strategie.
Cel mai înalt nivel de la care se realizează această analiză este cel internațional având
ca principal exponent instituțional Organizația Națiunilor Unite (ONU). Motivele care stau
la baza includerii ONU în lista instituțiilor de interes pentru comuna GALAȚII BISTRIȚEI
sunt:
1. Procesul de globalizare nu mai reprezintă un subiect care să evite anumite locații
geografice sau care să lase deoparte anumite țări. Un vot sau o decizie la nivelul ONU
poate să afecteze lanțuri de furnizare pentru energie sau bunuri, lucru care ar conduce la
scurt timp la creșterea prețurilor sau a bunurilor. Măsurile economice sau conflictele din
regiune pot să producă efecte majore în viața locuitorilor din comuna GALAȚII BISTRIȚEI,
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județul Bistrița-Năsăud. În acest context Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă reprezintă
punctul de pornire pentru analiza contextului internațional.
2. Prin angajamentele și misiunea permanentă la New York a României ne-am asumat
un rol important în definirea politicilor internaționale astfel încât programele Națiunilor
Unite sunt aplicabile pe teritoriul României.
Următorul nivel vizat este cel European, datorită procesului de integrare a României din
toate punctele de vedere în Uniunea Europeană, proces care a început în anul 2007.
Angajamentele puternice luate de România față de Uniunea Europeană cât și beneficiile
avute sunt foarte vizibile în viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor din comuna GALAȚII
BISTRIȚEI.
Cele trei nivele care urmează sunt: național, regional și local.
Ulterior trecerii în revistă a contextului larg se analizează documente și date statistice
care privesc teritoriu și populația din comuna GALAȚII BISTRIȚEI. Acest demers este
pregătitor pentru analiza obiectivă utilizând tehnica SWOT.
Multitudinea de surse de informare, procesul etapizat prin care se efectuează analizele
sunt cele care dau o asigurare rezonabilă cu privire la utilitatea demersului de elaborare
a unei Strategii de Dezvoltare Locală.
1.2.

CONTEXT INTERNAȚIONAL

Organizația Națiunilor Unite a adoptat în anul 2015 o serie de Obiective de Dezvoltare
Sustenabilă cu orizontul 2030 în vederea asigurării protecției mediului înconjurător,
eradicarea sărăciei și asigurarea prosperității pentru toți.
Pentru ca aceste obiective să poată fi atinse este nevoie ca toată lumea să fie implicată
începând de la administrațiile naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă și
oamenii din comunitățile locale.
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Cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă sunt:
1. Fără sărăcie – eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
2. Foamete „zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării
tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă. Creșterea speranței de viață, reducerea
mortalității infantile și a maladiilor grave ca HIV/SIDA, malarie, TBC.
4. Educație de calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea
oportunităților de învățare de-a lungul vieții.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și
a fetelor.
6. Apă curată și salubritate – asigurarea managementului durabil al apei și salubrității
pentru toți.
7. Energie curată la prețuri accesibile – accesul la energie, la prețuri accesibile, întrun mod sigur, durabil și modern.
8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de
muncă, precum și a unei munci decente pentru toți.
9. Industrie, inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri rezistente,
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.
10. Reducerea inegalităților – reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară
la alta.
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11. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și transformarea lor în așezări
sigure, rezistente și durabile.
12. Consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și producție
durabile.
13. Acțiune climatică – luarea unor măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor
climatice și a impactului acestora.
14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabila a oceanelor, mărilor și a
resurselor marine.
15. Viața terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor și protejarea biotopurilor
naturale.
16. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive,
a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente.
17. Parteneriate pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă –
consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă.
Cele 17 obiective au fost stabilite pentru a fi atinse în următorii ani, termen limită fiind anul
2030. Întrucât Strategia de Dezvoltare Locală în comuna GALAȚII BISTRIȚEI se
adresează intervalului de timp 2021-2027 se poate considera că obiectivele de dezvoltare
locală trebuie să corespundă și cu cadrul internațional general. Prin includerea ODS se
poate considera că SDL GALAȚII BISTRIȚEI contribuie la atingerea obiectivului 17.
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1.3.

CONTEXT EUROPEAN

Pentru perioada 2019 – 2024, Comisia Europeană are șase priorități:
1.3.1. Pactul verde European
Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru
Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde european va
transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, în care se dorește:
✓ să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră
✓ creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor
✓ nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă
Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din
pandemia de COVID-19. De aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în
valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare
NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE.
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Pactul verde european oferă un plan de acțiune menit:
✓ să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară,
✓ să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea.
Planul creionează investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile. În
același timp, arată cum se poate asigura o tranziție justă și incluzivă.
UE vrea să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în
2050. Pentru a transforma acest angajament politic în obligație juridică, s-a propus o
lege europeană a climei.
Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:
-

investiții în tehnologii ecologice

-

sprijin pentru inovare în sectorul industrial

-

introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine
și mai sănătoase

-

decarbonizarea sectorului energetic

-

îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor

-

colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de
mediu la nivel Mondial.

UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de
trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat așa-numitul Mecanism pentru o
tranziție justă. Mecanismul va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR,
în perioada 2021-2027, în regiunile cele mai afectate.
Domenii de acțiune:
Biodiversitate
Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil. Strategia UE în domeniul
biodiversității pentru 2030 este un plan amplu, ambițios și pe termen lung de protejare
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a naturii și de inversare a degradării ecosistemelor. Ea urmărește să plaseze
biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030 și conține acțiuni și
angajamente concrete.
➢ De la fermă la consumator

Modalități de a asigura un lanț alimentar mai durabil

➢ Agricultura durabilă
Susținerea durabilității agriculturii și a zonelor rurale din UE prin politica agricolă
comună (PAC). Activitatea agricolă este susținută de condiții de mediu bune, care le
permit agricultorilor să valorifice resursele naturale, să își creeze produsele și să își
câștige existența. De asemenea, veniturile generate de agricultură susțin familiile de
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agricultori și comunitățile rurale, în timp ce alimentele produse de agricultură susțin
societatea în ansamblu.
Prin urmare, politica agricolă comună (PAC) combină abordările sociale, economice
și de mediu pe calea către un sistem agricol durabil în UE. În cadrul viitoarei PAC vor
fi luate măsuri suplimentare, care vor fi construite în jurul unei arhitecturi verzi noi și
mai ambițioase.

Prin adoptarea acestei abordări comune și ambițioase și prin valorificarea celor mai
recente progrese în materie de cunoaștere și inovare, PAC aliniază agricultura la
Pactul verde european, care își propune să creeze un viitor favorabil incluziunii,
competitiv și ecologic.
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Agricultorii, întreprinderile agroalimentare, silvicultorii și comunitățile rurale joacă un
rol esențial în câteva dintre principalele domenii de politică ale Pactului verde, printre
care:
-

construirea unui sistem alimentar durabil prin intermediul strategiei „De la fermă la
consumator”

-

integrarea în noua strategie privind biodiversitatea prin protejarea și sporirea
varietății de plante și animale în ecosistemul rural

-

contribuția la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice din cadrul Pactului
verde european pentru a atinge obiectivul „zero emisii” în UE până în 2050

-

sprijinirea strategiei forestiere actualizate, prin menținerea unor păduri sănătoase

-

contribuția la un plan de acțiune „zero poluare”, prin protejarea resurselor naturale
precum apa, aerul și solul.

Acțiunile întreprinse în aceste domenii vor aborda câteva din cele mai mari provocări
cu care se va confrunta UE în următorii ani. Contribuind la găsirea unor soluții la
aceste provocări, PAC garantează faptul că agricultura va ocupa un rol central în
Europa mult timp de acum înainte.
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➢ Energia curată

Principii-cheie:
-

Acordarea unui statut prioritar eficienței energetice și dezvoltarea unui sector
energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile

-

Aprovizionarea UE cu energie sigură și la prețuri accesibile

-

O piață a energiei a UE pe deplin integrată, interconectată și digitalizată

Interconectarea sistemelor energetice și o mai bună conectare la rețea/integrare în
rețea a surselor de energie regenerabile.
Promovarea tehnologiilor inovatoare și a unei infrastructuri moderne.
Impulsionarea eficienței energetice și a proiectării ecologice a produselor.
Decarbonizarea sectorului gazelor și promovarea unei integrări inteligente între
sectoare.
Capacitarea consumatorilor și sprijinirea statelor membre în combaterea sărăciei
energetice.
Intensificarea cooperării transfrontaliere și regionale în vederea îmbunătățirii partajării
surselor de energie curate.
Promovarea la nivel mondial a standardelor și tehnologiilor UE în materie de energie.
Valorificarea întregului potențial al energiei eoliene offshore a Europei.

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 19/310
Exemplar 1

➢ O industrie durabilă
Modalități de a asigura cicluri de producție mai durabile, care respectă mai mult mediul
înconjurător.

➢ Construcții și renovare
Nevoia ca sectorul construcțiilor să devină mai curat.

➢ Mobilitate durabilă
Promovarea unor mijloace de transport mai durabile.
Reducerea cu 90% până în 2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de
sectorul transporturilor. Datorită mobilității automatizate și sistemelor inteligente de
gestionare a traficului, transporturile vor deveni mai eficiente și mai curate.
Vor fi dezvoltate aplicații inteligente și soluții de tipul „mobilitatea ca serviciu”.
Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice de reîncărcare și
de
realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și emisii scăzute
preconizate
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a fi în circulație pe drumurile europene.

➢ Eliminarea poluării
Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient.
Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, Comisia va adopta Planul de
acțiune pentru o poluare zero, în vederea prevenirii poluării aerului, apei și solului.
➢ Politici climatice
Asigurarea neutralității climatice a UE până în 2050.
Schimbările climatice reprezintă o provocare globală ce presupune o abordare
cuprinzătoare axată pe acţiuni concrete la nivel internaţional, regional, naţional şi
local.
Pactul Ecologic European (European Green Deal) - noua strategie de creștere a UE
- publicat de Comisia Europeană (COM) la 11 decembrie 2019, stabilește linia de
orientare a diverselor politici europene pentru următorii 5 ani. Documentul este în
conexiune cu o serie de inițiative legislative și non-legislative din domenii multiple,
precum mediu, schimbări climatice, energie, industrie, transporturi, agricultură,
digitalizare și sectorul financiar.
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1.3.2. O Europă pregătită pentru era digitală
Tehnologii de ultimă generație la dispoziția cetățenilor.
Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca
această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie,
în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în
2050.
Comisia este hotărâtă să transforme această perioadă în „deceniul digital” al
Europei. Uniunea trebuie să își consolideze suveranitatea digitală și să-și
stabilească propriile standarde în loc să le urmeze pe ale altora, cu un accent
clar pe date, tehnologie și infrastructură.

Acțiuni:
➢ Excelență și încredere în inteligența artificială
Existența unor tehnici fiabile de inteligență artificială (IA) poate aduce numeroase
beneficii: asistență medicală mai bună, procese de fabricație mai eficiente, un
transport mai sigur și mai curat, surse de energie mai ieftine și mai durabile. Abordarea
UE cu privire la inteligența artificială (IA) va convinge cetățenii să adopte aceste
tehnologii și, în același timp, va încuraja întreprinderile să le dezvolte.
Inteligența artificială (IA) poate contribui la găsirea de soluții la multe dintre problemele
societății. Acest lucru poate fi realizat numai dacă tehnologia este de înaltă calitate și
dacă se dezvoltă și se utilizează în așa fel încât să câștige încrederea oamenilor. Prin
urmare, un cadru strategic al UE întemeiat pe valorile fundamentale ale Uniunii le va
oferi cetățenilor încrederea necesară pentru a accepta soluții bazate pe IA, încurajând,
totodată, întreprinderile să dezvolte și să implementeze astfel de soluții.
Prin urmare, Comisia Europeană a propus un set de acțiuni menite să stimuleze
excelența în domeniul IA și norme care să asigure fiabilitatea tehnologiei.
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Regulamentul privind o abordare europeană în materie de inteligență artificială și
actualizarea Planului coordonat privind IA vor garanta siguranța și drepturile
fundamentale ale cetățenilor și întreprinderilor, consolidând, în același timp, investițiile
și inovarea în toate țările UE.

Principalele obiective de politică:
•

stabilirea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și adoptarea IA

•

consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele cu impact puternic

•

transformarea UE într-un loc prielnic pentru IA

•

garantarea faptului că tehnologiile IA sunt în beneficiul cetățenilor.
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Ca parte a acestor eforturi, Comisia intenționează să instituie:
-

un parteneriat public-privat privind inteligența artificială, datele și robotica cu
scopul de a defini, de a pune în aplicare și de a investi într-o agendă strategică
comună în materie de cercetare, inovare și implementare pentru Europa

-

rețele suplimentare de centre de excelență în domeniul IA pentru a încuraja
schimbul de cunoștințe și de expertiză, pentru a dezvolta colaborarea cu
industria și pentru a promova diversitatea și incluziunea

-

instalații de testare și experimentare pentru încercarea și testarea tehnologiilor
de ultimă generație în medii reale

-

centre de inovare digitală și ghișee unice pentru a oferi acces la expertiză
tehnică și experimentare, astfel încât întreprinderile să poată „testa înainte de
a investi”

-

platformă de IA la cerere, ca un set european central de resurse IA (de
exemplu, expertiză, algoritmi, cadre software, instrumente de dezvoltare)
necesare industriei și sectorului public.
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➢ Strategia europeană privind datele
Strategia europeană privind datele va ajuta Uniunea să devină lider într-o societate
bazată pe date. Prin crearea unei piețe unice în acest domeniu, datelor vor putea
circula liber pe teritoriul UE și în toate sectoarele în beneficiul întreprinderilor, al
cercetătorilor, al publicului și al administrațiilor publice.
Cetățenii, întreprinderile și organizațiile ar trebui să fie în măsură să ia decizii mai
bune pe baza informațiilor rezultate din datele fără caracter personal, care ar trebui
să fie puse la dispoziția tuturor.
UE va crea o piață unică a datelor în care:
-

datele pot circula în cadrul UE și între sectoare, în beneficiul tuturor

-

normele europene, în special cele referitoare la confidențialitatea și protecția
datelor, precum și dreptul concurenței, sunt respectate pe deplin

-

normele privind accesul la date și utilizarea datelor sunt corecte, practice și
clare

UE va deveni o economie bazată pe date atractivă, sigură și dinamică prin:
-

stabilirea unor norme clare și echitabile privind accesul la date și reutilizarea
acestora

-

investiții în noua generație de instrumente și infrastructuri de stocare și
prelucrare a datelor

-

unirea forțelor în favoarea capacității europene din domeniul tehnologiei cloud

-

punerea în comun a datelor europene din sectoarele cheie, utilizând spații de
date comune și interoperabile punerea la dispoziția utilizatorilor de drepturi,
instrumente și competențe pentru a putea păstra controlul deplin asupra datelor
lor.
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➢ Strategia industrială europeană
La 10 martie 2020, Comisia punea bazele unei strategii industriale care să sprijine
dubla tranziție către o economie verde și digitală, să facă industria UE mai competitivă
la nivel mondial și să consolideze autonomia strategică deschisă a Europei. A doua
zi, Organizația Mondială a Sănătății anunța pandemia de COVID-19.
Ca motor principal al inovării în diversele ecosisteme, întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-urile) trebuie luate în calcul în toate acțiunile din cadrul prezentei strategii. Acest
lucru se reflectă într-o manieră orizontală prin acordarea unei atenții sporite reducerii
sarcinilor de reglementare pentru IMM-uri. Noile acțiuni vor aduce beneficii
considerabile IMM-urilor și startup-urilor, datorită consolidării pieței unice, a reducerii
dependențelor din lanțul de aprovizionare sau a accelerării tranziției verzi și a tranziției
digitale. Strategia include, de asemenea, unele măsuri dedicate IMM-urilor, cum ar fi
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cele pentru creșterea rezilienței, combaterea întârzierilor în efectuarea plăților și
sprijinirea solvabilității.
Piața unică este cel mai important activ al UE, oferindu-le companiilor europene
certitudine, amploare și o rampă de lansare în lume. Însă pandemia de COVID-19 a
afectat oportunitățile oferite de piața unică. Întreprinderile și cetățenii au suferit de pe
urma închiderii frontierelor, a perturbărilor aprovizionării și a lipsei de previzibilitate.
Pentru a soluționa aceste aspecte, Comisia a propus:
-

Instrumentul de urgență al pieței unice: către o soluție structurală care să
garanteze disponibilitatea și libera circulație a persoanelor, bunurilor și
serviciilor în contextul unor posibile crize viitoare,

-

Aprofundarea pieței unice: explorarea armonizării standardelor pentru serviciile
esențiale pentru întreprinderi; digitalizarea mai amplă a supravegherii pieței și
a altor măsuri specifice pentru IMM-uri,

-

Monitorizarea pieței unice: o analiză anuală a situației pieței unice, defalcată
pe 14 ecosisteme industriale.

Cele 14 ecosisteme industriale sunt: construcțiile, sectorul digital, sănătatea, sectorul
produselor

agroalimentare,

sursele

regenerabile

de

energie,

industriile

energointensive, transporturile și industria autovehiculelor, sectorul produselor
electronice, industria textilă, sectorul aerospațial și de apărare, industriile culturale și
creative, turismul, economia socială și de proximitate și comerțul cu amănuntul.
➢ Calcul de înaltă performanță
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra unei abordări generale cu privire la
propunerea de regulament de instituire a întreprinderii comune pentru calculul
european de înaltă performanță.
Supercalculatoarele și calculul cuantic sunt motoarele care alimentează economia
datelor, valorificând tehnologii legate de inteligența artificială (IA), analiza datelor și
securitatea cibernetică, pentru a dezvolta aplicații care vor conduce la progrese în
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domenii-cheie precum sănătatea și schimbările climatice. Tranziția noastră către o
economie digitală depinde de acestea.
Proiectul de regulament, care îl înlocuiește pe cel existent, a fost aliniat la cadrul
financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, permițând astfel întreprinderii
comune să utilizeze fonduri din programele UE, cum ar fi Orizont Europa, Europa
digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei. În plus, regulamentul ține
seama, de asemenea, de evoluțiile tehnologice recente, cum ar fi calculul cuantic.
Principalele modificări aduse propunerii Comisiei sunt următoarele:
-

alinierea la principiul corelării din Regulamentul privind programul Orizont
Europa este mai explicită și consolidată, pentru a oferi claritate juridică și
previzibilitate cu privire la contribuțiile financiare respective ale UE și ale
statelor participante;

-

în conformitate cu Regulamentul privind programul Orizont Europa, se instituie
un mecanism de coordonare pentru gestionarea centralizată a contribuțiilor
financiare, ceea ce conduce la o simplificare suplimentară pentru beneficiari:
statele participante vor depune eforturi pentru a sincroniza calendarul plăților,
raportarea și auditul în vederea reducerii sarcinii administrative a beneficiarilor.
În plus, statele participante vor avea opțiunea de a încredința întreprinderii
comune plata contribuției lor financiare, astfel încât beneficiarii lor să încheie
un acord de grant unic. De asemenea, statele participante își vor păstra dreptul
de veto asupra utilizării contribuțiilor lor naționale pentru beneficiarii stabiliți în
țările lor;

-

textul

Consiliului

prevede

posibilitatea

de

a

finanța

modernizarea

supercalculatoarelor existente deținute în totalitate sau în coproprietate de
întreprinderea

comună.

Prelungirea

duratei

de

viață

a

acestor

supercalculatoare reprezintă o modalitate eficientă din punctul de vedere al
costurilor de a asigura un bun randament al investițiilor. Contribuția UE la astfel
de modernizări este plafonată, pentru a asigura cea mai largă distribuție
geografică posibilă a supercalculatoarelor;
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-

în ceea ce privește guvernanța, textul Consiliului clarifică structura și
responsabilitățile diferitelor organisme și stabilește că UE suportă integral
costurile administrative.

Propusă de Comisie și sprijinită de Consiliul UE, întreprinderea comună EuroHPC a
fost înființată în noiembrie 2018, cu scopul de a dota UE cu o infrastructură de
supercalcul de nivel mondial până la sfârșitul anului 2020.
Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) are
drept obiectiv dezvoltarea, implementarea, extinderea și menținerea în UE a unui
ecosistem bazat pe o infrastructură agregată, securizată și hiperconectată de talie
mondială de servicii și date pentru supercalcul și calcul cuantic. Proiectul de
regulament permite continuarea activităților întreprinderii comune EuroHPC existente,
înființate în octombrie 2018, care pune în comun resurse din partea UE, a 32 de țări
și a doi membri privați: asociațiile ”European Technology Platform for HPC”
(”Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță”) și ”Big Data
Value Association” (”Asociația pentru valoarea volumelor mari de date”).
Calculul

de

înaltă

performanță

(HPC)

se

referă

la

sisteme

de

calcul

(”supercalculatoare”) cu o putere de calcul extrem de mare, care pot rezolva probleme
cu un grad ridicat de complexitate și de dificultate. Acesta permite unor tehnologiicheie, cum ar fi inteligența artificială, analiza datelor și securitatea cibernetică, să
exploateze potențialul enorm al economiei bazate pe volume mari de date.
➢ Actul legislativ privind piețele digitale: garantarea unor piețe digitale echitabile și
deschise.
Unele mari platforme online pot controla fluxul de informație de pe piețele digitale.
Actul legislativ privind piețele digitale urmărește să garanteze că aceste platforme se
comportă corect în mediul online. Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul
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legislativ privind piețele digitale sunt elemente centrale ale strategiei digitale
europene.
Actul legislativ privind piețele digitale (APD) stabilește un set de criterii obiective strict
definite pentru a califica o mare platformă online drept „controlor al fluxului de
informație”. În acest fel, APD poate să rămână concentrat pe problema pe care
intenționează să o rezolve în ceea ce privește marile platforme online sistemice.
➢ Actul legislativ privind serviciile digitale:
garantarea unui mediu online sigur și responsabil.
Noile norme sunt proporționale, stimulează inovarea, creșterea economică și
competitivitatea și facilitează extinderea platformelor mai mici, a IMM-urilor și a startup-urilor. Responsabilitățile utilizatorilor, ale platformelor și ale autorităților publice
sunt realiniate la valorile europene, plasând cetățenii în centrul atenției.
Normele:
•

vor proteja mai mult consumatorii și drepturile lor fundamentale în mediul online

•

vor institui un cadru solid și clar pentru transparența și responsabilitatea
platformelor online

•

vor promova inovarea, creșterea economică și competitivitatea în cadrul pieței
unice

Pentru cetățeni:
-

Mai multe opțiuni, prețuri mai mici

-

Mai puțină expunere la conținut ilegal

-

mai bună protecție a drepturilor fundamentale

Pentru furnizorii de servicii digitale:
-

Securitate juridică, armonizarea normelor

-

Posibilitatea de a se înființa și extinde mai ușor în Europa
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Pentru utilizatorii comerciali de servicii digitale:
-

Mai multe opțiuni, prețuri mai mici

-

Acces la piețele din întreaga UE prin intermediul platformelor

-

Condiții de concurență echitabile care să-i protejeze de furnizorii de conținut
ilegal

Pentru societate în general:
-

Consolidarea controlului democratic și a supravegherii platformelor sistemice

-

Atenuarea riscurilor sistemice, cum ar fi manipularea sau dezinformarea

➢ Securitate cibernetică
În decembrie 2020, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă
(SEAE) au prezentat o nouă strategie de securitate cibernetică a UE. Scopul acestei
strategii este de a consolida reziliența Europei la amenințările cibernetice și de a
asigura faptul că toți cetățenii și toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de servicii
și instrumente digitale fiabile și de încredere. Noua strategie conține propuneri
concrete de punere în aplicare a unor instrumente de reglementare, de investiții și de
politică.

La 22 martie 2021, Consiliul a adoptat concluzii privind Strategia de securitate
cibernetică, care subliniază că securitatea cibernetică este esențială pentru
construirea unei Europe reziliente, verzi și digitale. Miniștrii din UE au stabilit ca
obiectiv-cheie atingerea autonomiei strategice, menținând în același timp o economie
deschisă. Aceasta include consolidarea capacității de a face alegeri autonome în
domeniul securității cibernetice, cu scopul de a consolida poziția de lider a UE în
domeniul digital și capacitățile sale strategice.

➢ Competențe digitale
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Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) prezintă viziunea Comisiei
Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa.
Este un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă la nivel european pentru a trage
concluzii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, pe parcursul căreia
tehnologia este utilizată la un nivel nemaiatins vreodată în domeniul educației și formării.
Noul plan de acțiune are două priorități strategice:
1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță.
Acest lucru implică:
-

infrastructură, conectivitate și echipamente digitale

-

planificare și o dezvoltare eficientă a capacităților digitale, inclusiv capacități
organizaționale actualizate

-

profesori și formatori motivați și competenți în domeniul digital

-

un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme
securizate care respectă standardele de confidențialitate și de etică.

2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea
digitală.
Pentru aceasta, este nevoie de:
-

aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă
•

abilități digitale, inclusiv combaterea dezinformării

•

formare în informatică

•

bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor care necesită o utilizare
intensivă a datelor, cum ar fi inteligența artificială

-

competențe digitale avansate care pot favoriza creșterea numărului de specialiști
în domeniul digital și care garantează o reprezentare echilibrată a fetelor și
femeilor tinere în studiile și profesiile din sectorul digital.

➢ Conectivitate
Obiectivul UE este ca Europa să fie cel mai conectat continent până în 2030.
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Accentul se pune acum pe crearea unei Europe cu reguli armonizate pentru serviciile
de conectivitate, astfel încât să ne putem bucura de aceleași beneficii, indiferent unde
ne aflăm în UE. Acțiunea UE ajută, de asemenea, să aducă mai multe opțiuni
consumatorilor, să reducă facturile și să stabilească un standard mai înalt de servicii.
Acțiunile deja întreprinse la nivelul UE includ:
-

introducerea codului european de comunicații electronice, care stabilește reguli
clare aplicabile în întreaga Europă

-

sprijinirea rețelelor fără fir, cum ar fi 5G, prin intermediul programului de politică a
spectrului radio

-

încetarea tarifelor de roaming în UE și o limită de preț pentru comunicațiile în UE

-

conducând discuții globale despre dezvoltarea și guvernarea Internetului

Obiectivul principal pentru conectivitate în deceniul digital este ca fiecare gospodărie
europeană să aibă acces la acoperirea internetului de mare viteză până în 2025 și
conectivitate gigabit până în 2030.
➢ Identitatea digitală europeană
Identitatea digitală europeană va fi disponibilă pentru cetățenii, rezidenții și
întreprinderile din UE care doresc să se identifice sau să facă dovada anumitor
informații personale. Va putea fi folosită pentru a obține servicii publice și private
online sau offline, peste tot în UE.
Fiecare cetățean al UE și rezident în Uniune va putea utiliza un portofel digital
personal.
Avantajele identității digitale europene
-

Dreptul oricărei persoane care poate avea carte de identitate națională de a deține
și o identitate digitală care să fie recunoscută peste tot în UE

-

O modalitate simplă și sigură de a controla cantitatea de informații pe care doriți
să le partajați când folosiți servicii care necesită schimburi de informații
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-

Funcționează prin intermediul portofelelor digitale disponibile sub formă de aplicații
de telefonie mobilă și pe alte dispozitive și le permite utilizatorilor:
•

să se identifice online și offline

•

să stocheze și să facă schimb de informații furnizate de guverne, de
exemplu numele, prenumele, data nașterii, cetățenia

•

să stocheze și să facă schimb de informații furnizate de surse private
de încredere

•

să utilizeze informațiile incluse pentru a confirma un drept (ex. de
ședere, de muncă sau de studiu într-un anumit stat membru).

1.3.3. O economie în serviciul cetățenilor
Cetățenii și întreprinderile din UE nu pot prospera decât dacă economia îi susține.
Economia socială de piață a UE este unică. Ea le permite economiilor să se dezvolte
și să reducă sărăcia și inegalitatea. Când Europa este stabilă, economia poate
răspunde pe deplin nevoilor cetățenilor UE.
În acest sens, este esențial ca întreprinderile mici și mijlocii, care formează coloana
vertebrală a economiei UE, să se dezvolte și mai mult, cu ajutorul nostru. De
asemenea, este esențial să se finalizeze uniunea piețelor de capital și să se
aprofundeze uniunea economică și monetară.
Domenii de acțiune
-

Uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

Să combinăm stabilitatea cu echitatea și cu responsabilitatea democratică.
-

Piața internă

O piață internă mai profundă și mai echitabilă.
-

Locuri de muncă, creștere economică și investiții

Impulsionăm investițiile și creăm locuri de muncă.

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 34/310
Exemplar 1

-

Semestrul european

Evaluarea conformității cu normele economice ale UE și coordonarea politicilor
economice din toate țările UE în cadrul unui ciclu anual.
-

Sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – O punte către locuri de

muncă pentru generația viitoare
Tinerii pătrund cu greu pe piața forței de muncă. Trebuie să le oferim toate șansele de
a-și dezvolta întregul potențial pentru a contribui la modelarea viitorului UE și pentru
a beneficia pe deplin de tranziția verde și digitală.
1.3.4. O Europă mai puternică pe scena internațională
Comisia Europeană promovează multilateralismul și o ordine globală bazată pe
norme, în cadrul căreia UE să joace un rol mai activ și să aibă o voce mai puternică.
Pentru consolidarea rolului UE ca lider mondial, avem nevoie de o agendă comercială
solidă, deschisă și echitabilă, care să facă Europa un loc atractiv pentru întreprinderi
și să asigure, în același timp, cele mai înalte standarde în materie de protecție a climei,
a mediului și a forței de muncă. Poziția de lider presupune o cooperare strânsă cu
partenerii și cu țările învecinate. În acest sens, va fi lansată o strategie amplă pentru
Africa și se va reafirma perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest.
Comisia urmărește ca toate acțiunile sale externe – de la ajutorul pentru dezvoltare la
politica externă și de securitate comună – să fie bine coordonate, astfel încât Europa
să aibă o voce mai puternică și mai unită.
Domenii de acțiune:
➢ Politica externă
UE menține relații diplomatice cu aproape toate țările din lume. A încheiat parteneriate
strategice cu principalii actori internaționali, colaborează intens cu țările emergente și
a semnat acorduri bilaterale de asociere cu mai multe țări vecine.
➢ Politica europeană de vecinătate
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Politica europeană de vecinătate (PEV) are scopul de a stabiliza regiunea din punct
de vedere politic, economic și al securității. Stabilitatea UE se bazează pe democrație,
respectarea drepturilor omului și statul de drept, valori universale pentru care PEV va
continua să pledeze.
➢ Parteneriate internaționale
Prin politica sa de cooperare pentru dezvoltare, UE contribuie la reducerea sărăciei
în lume și la dezvoltarea durabilă pe toate planurile – economic, social, de mediu. În
același timp, promovează democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea
drepturilor omului.
➢ Ajutor umanitar și protecție civilă
UE acordă ajutor umanitar în funcție de nevoile populației afectate de dezastre, în
special ale persoanelor cele mai vulnerabile. În caz de catastrofe, oriunde în lume, UE
coordonează asistența acordată de statele membre în domeniul protecției civile.
➢ Politica comercială
Prin politica sa comercială, UE stabilește o direcție pentru comerț și investiții în
interiorul și în afara UE. Pentru că influențează direct viețile cetățenilor, politica este
elaborată în urma consultării acestora și reflectă, astfel, valorile și interesele societății
europene în ansamblul său. UE își propune să ajute întreprinderile să valorifice
oportunitățile de la nivel mondial și să stimuleze creșterea economică, ocuparea forței
de muncă, investițiile și competitivitatea în UE.
➢ Securitate și apărare
Politica de securitate și apărare comună are scopul de a ajuta UE să prevină și să
gestioneze mai bine crizele, prin dezvoltarea capabilităților civile și militare.
➢ Extinderea UE
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O investiție în pace, securitate și stabilitate în Europa: perspectiva aderării la UE are
un puternic efect de transformare asupra țărilor vizate, generând schimbări
democratice, politice, economice și societale pozitive.
1.3.5. Promovarea modului de viață european
O Europă care protejează trebuie să apere și justiția și valorile fundamentale ale UE.
Amenințările la adresa statului de drept periclitează fundamentele juridice, politice și
economice ale Uniunii noastre. Statul de drept este esențial pentru o Uniune a
egalității, a toleranței și a echității sociale.
Comisia va lansa un amplu mecanism european privind statul de drept, în cadrul
căruia va raporta anual, în mod obiectiv, situația statului de drept în întreaga Uniune.
Cât despre migrație, lucrurile se pot îmbunătăți dacă asigurăm frontiere solide, dacă
modernizăm sistemul de azil al UE și dacă lucrăm împreună cu țările partenere.
Domenii de acțiune:
➢ Uniunea europeană a sănătății
Comisia Europeană lucrează în prezent la crearea unei Uniuni Europene a sănătății,
în care țările UE să reacționeze împreună la crize în domeniul sănătății și în care
pacienții să primească cele mai bune îngrijiri pentru boli precum cancerul.
➢ Uniune europeană a securității
Colaborăm cu statele membre și cu agențiile UE pentru a combate eficient terorismul,
radicalizarea, criminalitatea organizată și amenințările cibernetice.
➢ Un nou pact privind migrația și azilul
O nouă abordare a migrației în Europa.
➢ Statistici privind migrația către Europa
Date statistice privind imigrația, refugiații și solicitanții de azil în Uniunea Europeană.
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➢ Cooperare judiciară
Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul
de persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin
conectarea sistemelor juridice naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor
și întreprinderilor.
➢ Drepturi fundamentale
Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la
Convenția europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile
Comisiei respectă Carta europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind
combaterea discriminării luptă împotriva discriminării și promovează egalitatea de
gen.
➢ Protecția consumatorilor
Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri de
îmbunătățire a siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele.
Sprijinim mai buna informare a consumatorilor. Îmbunătățim aplicarea normelor de
protecție a consumatorilor și adaptăm legislația în domeniu în funcție de evoluțiile din
sectorul digital.
➢ Statul de drept
Statul de drept garantează drepturile și valorile fundamentale, permite aplicarea
legislației UE și sprijină un mediu de afaceri favorabil investițiilor.
1.3.6. Un nou elan pentru democrația europeană
Pentru a ne proteja democrația de interferențe externe și pentru a combate
dezinformarea și mesajele de ură din mediul online trebuie să acționăm în aceeași
direcție și să aplicăm aceleași standarde.
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Comisia își va consolida parteneriatul cu Parlamentul European, care reprezintă
vocea cetățenilor, asigurând atât implicarea acestuia în toate etapele negocierilor
internaționale, cât și transparența și integritatea în întregul proces legislativ.
Domenii de acțiune:
➢ Demografie
Europa trece printr-o perioadă de schimbări demografice profunde. Raportul Comisiei
privind demografia prezintă principalele cauze ale schimbărilor demografice și
impactul acestora în Europa.
Prioritățile teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene sunt:
✓ Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice și echilibrate;
✓ Încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiunile rurale şi specifice;
✓ Integrarea teritorială în regiunile funcţionale transfrontaliere şi transnaţionale;
✓ Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale
puternice;
✓ Îmbunătăţirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunităţi și întreprinderi;
✓ Gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice și culturale ale
regiunilor
Provocările dezvoltării teritoriale sunt:
o Expunerea sporită la globalizare: transformările structurale după criza economică
globală;
o Provocările integrării europene şi interdependența crescândă a regiunilor;
o Provocări demografice și sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea
grupurilor vulnerabile;
o Schimbările climatice și riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de
vedere geografic;
o Provocările energetice se situează în prim‐plan și amenință competitivitatea
regională;
o Pierderea biodiversității; patrimoniul natural, peisagistic şi cultural vulnerabil.
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1.3.7. Viziunea Uniunii Europene pe termen lung.
Uniunea Europeană a construit o viziune pe termen lung în perspectiva anului 2050
și se concentrează în jurul Green Deal și a Acordului de la Paris privind mediul
înconjurător.
Conform acestor documente, viziunea Comisiei Europene este:
”UE își propune să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 – o
economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră zero. Acest obiectiv se află în
centrul Acordului ecologic European și în conformitate cu angajamentul UE față
de acțiunea globală împotriva schimbărilor climatice în temeiul Acordului de la
Paris.
Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic este atât o
provocare urgentă, cât și o oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru
toți.
Toate părțile societății și sectoarele economice vor juca un rol – de la sectorul
energetic la industrie, mobilitate, clădiri, agricultură și silvicultură.
UE poate deschide calea investind în soluții tehnologice realiste, dând putere
cetățenilor și aliniind acțiunile în domenii cheie precum politica industrială,
finanțele și cercetarea, asigurând în același timp echitatea socială pentru o
tranziție justă.”
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1.3.8. Puncte cheie de importanță pentru Strategia de Dezvoltare Locală
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

Prioritățile Comisiei Europene în anul

- Oportunitățile care se nasc din aceste

2024 sunt:

priorități sunt de a contribui activ la

-Green Deal European;
- Europa Digitală:
- O economie a oamenilor și pentru
oameni;
- o Europa mai puternică în lume;
- Promovarea valorilor europene;
- o democrație europeană mai puternică.

atingerea acestor obiective prin
dezvoltarea de programe de învățare și
voluntariat local care să ajute cetățenii
comunității să contribuie și să devină
vectori ai schimbării.
- Dezvoltarea pe plan local în parteneriat
cu celelalte instituții locale și asociații
regionale a unor programe de reciclare,
reutilizare a materialelor, a campaniilor de
plantare de copaci, a transformării
resturilor alimentare în compost, a
utilizării mai eficiente a energiei și
restrângerea impactului uman asupra
mediului înconjurător.
- Atragerea de investitori privați în
comună având ca principal criteriu de
selecție sustenabilitatea practicilor
comerciale și de producție;
- Dezvoltarea de programe de digitalizare
a activității instituțiilor locale;
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- Dezvoltarea de abilități digitale în rândul
cetățenilor din comunitate, în special al
seniorilor, pentru a permite o tranziție mai
rapidă și eficientă către o societate
digitalizată și eficientă;
- Atragerea de investiții cu ajutorul
antreprenoriatului social.
Perspectiva pe termen lung a Comisiei

- atragerea sau participarea comunei la

Europene este a unei Uniuni Europene

investiții cu impact pozitiv asupra mediului

neutră din punct de vedere climatic.

și de reducere a poluării;
- încurajarea investițiilor locale în energie
verde;
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1.4.

CONTEXT NAȚIONAL

Documentele strategice naționale acordă un rol important abordării integrate la nivel
teritorial și sectorial, planificării strategice și dimensiunii teritoriale în programarea și
implementarea programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale și de coeziune,
ceea ce reprezintă o premisă pentru consolidarea demersului de planificare strategică
teritorială la nivel național, în scopul accesării acestor finanțări indispensabile dezvoltării
României.
Urmare a aprobării de către Guvernul României în anul 2005 a unui Memorandum privind
liniile directoare de dezvoltare teritorială în anul 2008 a fost elaborat Conceptul strategic
de dezvoltare teritorială România - 2030. Acest document a fost supus consultării publice
și având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 a stat la baza elaborării Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. Acordul de parteneriat (propunerea oficială transmisă
de România către Comisia Europeană) cuprinde măsurile avute în vedere pentru
asigurarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale în perioada financiară următoare.
Sunt enunțate principalele priorități teritoriale cu termen de realizare în anul 2030, în
corelare cu versiunea preliminară a Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
respectiv îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile locale și regionale, pentru ca
regiunile României să devină mai atractive pentru locuit, pentru petrecerea timpului liber,
pentru investiții și muncă prin:
- Promovarea parteneriatelor rural‐urbane;
- Consolidarea rețelei urbane prin dezvoltare policentrică și specializare teritorială;
- Creșterea accesibilității și conectivității;
- Acces echitabil la servicii de interes general;
România se află pe o traiectorie de creştere economică pozitivă. Această realitate şi
dinamică economică se datorează unui cumul de factori macroeconomici, dar şi
potenţialului teritoriului naţional de a genera creştere. În pofida acestei relansări
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economice, România ocupă încă o poziţie fragilă în rândul economiilor competitive.
Aceste diferenţe în dezvoltare se manifestă atât în plan extern prin raportare la statele
Uniunii Europene, dar şi în plan intern, între diferitele zone de la nivelul teritoriului
naţional.
Fie că este vorba despre politicile sectoriale de mediu, transport, agricultură, educaţie,
sănătate sau alte domenii, deciziile de politică publică produc efecte la nivel teritoriului şi
implicit a oamenilor. Pentru ca efectele să devină convergente este necesar ca deciziile
publice să ia în considerare teritoriul, transformând particularităţile locale sau regionale
în politici localizate în teritoriu. Teritoriul generează imaginea globală care poate contribui
semnificativ la fundamentarea deciziilor de politică publică.
Documentele programatice de referință și care participă la conceperea Strategiei de
Dezvoltare Locală sunt:
1. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 Coeziune
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni
2. Planul Național Strategic PAC 2023 – 2027
3. Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome 2021 -2027
4.

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru

perioada 2021-2027
5. Planul de acțiune privind Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2021-2027
6. Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027
7. Sistemul Național de Interoperabilitate (SNI) (dezvoltat de către Agenția pentru
Digitalizarea României)
8. Planul Național de Redresare și Reziliență al României
9. Programul Național de Investiții Anghel Saligny
Detalierea principalelor linii de interes din cadrul documentelor programatice:
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1.4.1. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035
Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni

Aşezările rurale reprezintă cea mai veche formă și componentă a peisajului geografic al
României (Cucu V., 2007). Localizarea lor geografică este legată de valorificarea unor
condiţii geografice favorabile de dezvoltare, varietatea reliefului influenţând activităţile
economice rurale şi concentrarea sau dispersia satelor.

Fig.1. Populația din spațiul rural românesc

Suprafața cumulată a spațiului rural românesc este de 208.068 km2, ceea ce reprezintă
circa 87% din suprafața țării și anume 9,19 milioane de locuitori la nivelul anului 2014
(conform datelor INS).. Populația din spațiul rural reprezintă 47.8% din populația
României. Dacă se ia în calcul densitatea medie a populației din spațiul rural se constată
că este de 61.6 locuitori/km2 . Metodologia OCDE pentru noţiunea de ruralitate conduce
la cifre diferite, însă permite comparaţii cu alte state membre. Astfel se constată că în
conformitate cu această definiţie teritoriul României este 59,8% rural, 39,4% intermediar
și doar 0,8% urban.
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Conform Societății Academice din România, comunele rurale (2861) sunt prea eterogene
ca mărime și capacitate economică. Numărul total de primării a crescut cu mai bine de
200, în special în perioada 2001-2004, şi în special pe seama înfiinţării de comune noi.
O analiză pe judeţe arată că nu există factori obiectivi care să explice aceasta tendinţă,
pentru că noile comune nu s-au înfiinţat doar în zonele cu populaţie rară (distanţa), cu
condiţii dificile de mediu (izolare), ci şi în zonele cu comune existente foarte mari sau
acolo unde condiţiile economice o permiteau.
Chiar dacă după 1990 au fost declarate o serie de oraşe noi, se menţin zone vaste
profund rurale și slab polarizate, unde rolul centrului urban coordonator este luat de
aşezări rurale cu funcţii de loc central (Bozovici pentru Ţara Almăjului, Lechinţa pentru o
parte a Câmpiei Transilvaniei, Podu Turcului pentru Colinele Tutovei etc). Din punct de
vedere al distribuţiei în teritoriu, populaţia României are un nivel de ruralitate mult mai
pronunţat, ponderea populaţiei rurale din România reflectă incidenţa mai mare a acesteia
faţă de alte ţări din UE, unde aşezările rurale sunt mai puţin populate și la scară mai
redusă, ca alternativă faţă de concentrările urbane. În raport cu datele Eurostat din anul
2012, 45,5% din populaţie locuiește este în zona rurală, 43,9% în regiuni intermediare şi
10,6% în zona urbană. Populaţia rurală nu este distribuită uniform. Majoritatea comunelor
cu mai puţin de 50 locuitori/ km² sunt grupate în partea de vest a ţării și a Deltei Dunării,
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comparativ cu zonele din est şi din sud, unde predomină comunele. Astfel, densitatea
medie a populaţiei este de 79,88 locuitori/ km² la nivel naţional. Numărul persoanelor
expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială din România, în anul 2011, era de
29,4% din populaţie, comparativ cu media UE 27 de 8,8% în 2011.
Fig.2. Suprafața ocupată de zonele rurale
Mediul rural românesc se caracterizează printr‐o puternică eterogenitate din punct de
vedere social și economic între diferitele zone ale țării, ce se reflectă și la nivelul evoluției
demografice. Localitățile rurale situate în zone periurbane sau turistice înregistrează
evoluții demografice pozitive, determinate în special de mişcarea migratoare urban‐rural.
De cealaltă parte, în localitățile izolate, dar şi în cele aflate la distanțe mai mari de centre
urbane, se înregistrează evoluții demografice negative. Se poate considera că, în linii
mari, evoluția populației rurale urmăreşte evoluția socioeconomică a comunităților rurale.
Conform analizelor privind prognozele demografice publicate de către Comisia Națională
de Prognoză, populația rurală se va diminua numeric, semnalându-se o scădere
moderată până în 2015, urmată de un declin accentuat în perioada 2015-2050, generată
de deficitul nașterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ) la care se va
adăuga soldul cumulat al mobilității interne și externe.
Din punct de vedere al statutului profesional al populației rurale ocupate, evoluția de după
1990 a ruralului este marcată de reducerea semnificativă a numărului salariaților cauzată
de tranziția economică

postdecembristă, care a avut ca efect major și reducerea

dramatică a activității din industrie. Conform datelor prelucrate de Institutul pentru
Cercetarea Calității Vieții în baza cifrelor INS, la nivelul anului 2011, din totalul populaţiei
ocupate din România, rata ocupării în mediul rural înregistrează un procent de 58,8%.
Salariaţii din cadrul populaţiei ocupate erau reprezentaţi într-o proporţie de 67,3%, iar din
total salariaţi din România, cei din rural erau 24,7%. În ceea ce priveşte numărul patronilor
din România, aceştia erau în procent de 1,2%, iar cei din rural 0,6%. Lucrătorii pe cont
propriu erau reprezentaţi într-un procent de 34,6%, iar lucrătorii familiali neremuneraţi
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erau în proporţie de 27,3%. Majoritatea şomerilor, aproximativ 276.900 persoane (73%
din total șomeri), aparţin mediului rural.

Fig.3. Rețeaua de comune, 2011 (Sursa: Studiile de fundamentare SDTR)
Lipsa de oportunităţi ocupaţionale în mediul rural a dus la o severă excluziune de pe piaţa
muncii a locuitorilor din rural. Dependenţa faţă de agricultura de subzistenţă reprezintă
un punct slab al forţei de muncă din România, activităţile independente fiind mai degrabă
asociate cu subzistenţa în agricultură decât cu antreprenoriatul, aşadar numărul
persoanelor care desfăşoară activităţi independente atinge 2,1 milioane persoane (25%
din totalul locurilor de muncă).
În mediul rural, o întreprindere socială participă la dezvoltarea comunității ca întreg în
mod durabil: creează locuri de muncă pentru comunitate sau pentru persoane aflate în
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dificultate, se adresează problemelor din fiecare comunitate (educație, sărăcie,
promovarea meșteșugurilor, susținerea turismului local). Există astfel de întreprinderi
sociale în mai multe zone din România care pot fi date ca bun exemplu și care susțin
dezvoltarea comunității din care fac parte.
Având în vedere ocuparea predominantă în agricultură, în urma analizării tendinţelor
observate în ultimii 10 ani în ce priveşte modul de exploatare al terenurilor agricole:
➢ a crescut amploarea fenomenului de arendare mai ales la fermele peste 100 de
hectare, care sunt în mod majoritar exploataţii cu personalitate juridică. Practic
terenurile arendate de fermele peste 100 ha reprezintă 85% din terenurile totale
arendate;
➢ a crescut dimensiunea medie a fermelor la exploatațiile individuale dar a scăzut la
exploataţiile cu personalitate juridică;
➢ a scăzut importanţa aranjamentelor informale (terenuri luate în parte);
➢ există importante terenuri agricole neutilizate (577 mii ha în 2010), mai ales la
fermele sub 10 hectare, acest fapt datorându-se probabil unor proprietari prea
bătrâni sau unor proprietari din mediul urban, care nu sunt interesaţi de agricultură.
Desființarea fermelor de stat a însemnat declinul industriei agroalimentare, ceea ce a
transformat România într‐o țară importatoare de produse agroalimentare, rămânând un
exportator important doar pentru cereale și animale vii.
Totuși, unele zone rurale sunt din ce în ce mai variate sub aspectul bazei lor economice.
Cu toate că agricultura joacă încă un rol important în numeroase zone rurale, au apărut
surse noi de venit cum ar fi turismul, activităţile de producţie la scară redusă, producerea
de energie regenerabilă etc.
În lucrările de specialitate au fost identificate o serie de tipuri funcţionale caracteristice
aşezărilor rurale româneşti:
- cu funcţii predominant agricole
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- funcţii cerealiere şi de cultură a plantelor industriale (Câmpia Română: Bărăgan, Vlaşca,
Teleorman, Romanaţi, Câmpia de Vest),
- funcţii viticole (SubCarpații de Curbură),
- funcţii legumicole (ariile periurbane din jurul oraşelor),
- funcţii rezidențiale (ariile periurbane din jurul oraşelor mari).
- cu funcţii agro-industriale (localităţi situate în arii agricole și în care au apărut activităţi
industriale de prelucrare a produselor agricole, localităţi cu funcţii miniere, localităţi cu
activităţi industriale complexe generate de descentralizarea activităţilor din marile centre
industriale;
- turistice (funcţia turistică a apărut ulterior celei agricole prin valorificarea unor resurse
intrate în exploatare mai târziu, practicarea agroturismului și a turismului rural plus
reşedinţele secundare tot mai numeroase);
- agro-piscicole (lunca Dunării, Delta Dunării și sistemul lacustru Razelm-Sinoe, litoral);
- agricole și de servicii
- cu funcţii de târg,
- cele în care sunt amplasate depozite, unităţi medicale specializate, licee, unităţi de
asistenţă socială etc;
- cu funcţii complexe (de regulă comune mari și foarte mari): localități rurale cu funcții de
loc central (Ianoș, 1994), centre polarizante (Cucu, 1995) - comune cu profil cvasiurban
care deţin o echipare tehnico-economică și servicii corespunzătoare cerinţelor imediate
ale populaţiei, centre care îndeplinesc funcţii social-economice supra-locale (Ţurcănaşu,
1998);
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Fig.4. Ponderea populației ocupată în agricultură, 2011 (Sursa: Studiile de
fundamentare SDTR)
Din punct de vedere al accesului la servicii de interes general în spaţiul rural ca prioritate
de intervenție au fost depistate o serie de probleme la nivelul localităților rurale:
Reabilitarea drumurilor
- 80% din drumurile publice sunt judeţene și comunale;
- 25% din comune nu pot utiliza drumurile în perioadele cu precipitaţii;
Accesul la serviciile medicale și educaţionale este limitat şi de serviciile (infrastructura)
de transport deficitare.
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Alimentarea cu apă potabilă (peste 60% dintre gospodăriile din rural folosese prelevări
de apă în regim individual (apă din surse proprii).
- la nivelul anului 2012, 2011 localităţi rurale erau racordate la reţele de distribuţie a apei,
însă ponderea locuințelor din mediul rural cu alimentare cu apă în interior înregistrează
37,2%,
- în anumite localități nu există nicio gospodărie dotată cu baie.
Rețeaua publică de canalizare (35% locuințe cu instalaţie de canalizare în mediul rural).
La nivelul anului 2012, 616 localităţi rurale aveau acces la canalizare publică;
Managementul deşeurilor (nivelul scăzut de racordare la serviciile de salubritate,
colectare aleatorie a deşeurilor solide, colectare selectivă (în foarte puţine cazuri),
echipamentul existent este învechit şi insuficient, predominanţa depozitelor neconforme
etc);
Rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (95% dintre locuințe au instalaţie
electrică);
Alimentarea cu gaze a localităţilor rurale este influenţată de poziţia lor geografică în raport
cu sursele și cu aglomerațiile urbane majore (la nivelul anului 2012, în 650 localităţi rurale
erau distribuite gaze naturale);
Alimentarea cu energie termică (doar 10,3% dintre locuințele rurale beneficiază de
încălzire centrală – termoficare și centrale termice proprii);
Acces la internet limitat (de cele mai multe ori în mediul rural au acces la internet doar
instituţiile publice);
Educaţie şi formare
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- dotări deficitare ale unităţilor şcolare şi preşcolare (mobilier, utilităţi de bază, sisteme de
încălzire, materiale didactice, echipamente IT, lipsa personalului didactic calificat în unele
şcoli, etc.);
- nivel scăzut de instruire al populaţiei rurale;
- risc crescut de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii.
Servicii medicale
- acoperirea cu medici de familie este insuficientă, mai ales în mediul rural,
- în rural sunt localizate numai 11% din spitale, 8% din cabinetele medicale de specialitate
și 20,5% din numărul total de farmacii.
Servicii de asistenţă socială pentru vârstnici, copii
- se confruntă cu multe deficienţe, având o dezvoltare teritorială inegală în mediul rural,
- din cauza lipsei de fonduri, serviciile sunt subdezvoltate și specialiştii aproape
inexistenţi,
- puţine primării au un compartiment de asistenţă socială, cele mai multe având doar 1
sau 2 persoane pe comună cu atribuţii specifice (dar care desfășoară și alte activități);
Infrastructura culturală (cămine culturale)
- în prezent, din cauza reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, deşi majoritatea
căminelor culturale beneficiază de un sediu propriu, dotarea acestora este
nesatisfăcătoare şi multe și-au încetat activitatea servind altor destinaţii,
- absenţa ofertei culturale din mediul rural a contribuit la degradarea localurilor
infrastructurilor culturale;
Echipamente/dotări generate de măsurile de reducere a riscurilor naturale (lucrări de
apărare şi amenajare a digurilor, sisteme de detecţie şi alarmare, etc.).
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Unele studii arată că în România, mediul rural în sine este o sursă de excluziune socială,
pentru multe localităţi rurale accesul la condiţii minimale de viaţă precum curentul electric,
apa curentă și canalizarea sau serviciile primare de sănătate (accesul la un medic de
familie) fiind foarte dificil sau inexistent. Peste 71% din populaţia săracă din România
trăieşte în localităţi rurale. Sărăcia rurală este continuă sub aspect teritorial. Aria de
sărăcie rurală este plasată în sudul țării, în zona de câmpie, și se desfășoară fără
întrerupere de la Brăila până la Mehedinți. În estul Moldovei există mai degrabă pungi de
sărăcie rurală în Vaslui și Botoşani, dar în sud sărăcia este continuă pe arii extinse
(Sandu, 2013).
Puncte cheie de importanță pentru Strategia de Dezvoltare Locală
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

87% din teritoriul național este acoperit de Adecvarea proiectelor pentru acomodarea
spațiu rural iar 47% din populație locuiește dezvoltării agriculturii bazate pe ferme de
în mediul rural. Trendul general este de mari dimensiuni așa cum sunt drumurile
depopulare a spațiului rural, de creștere a agricole, depozitele, ateliere de reparații și
dimensiunii
fondul

exploatațiilor

concesionării

agricole

terenurilor.

pe mentenanță,

de

producție,

– branding, marketing etc.

Proprietarii de teren care se mută în
mediul urban aleg să vândă sau să
închirieze terenurile.

unități

Încurajarea pe plan local a activităților non
agricole, de turism, agroturism și activități
de recreere.

Populația rurală se va diminua numeric, Utilizarea resurselor financiare în scopul
semnalându-se o scădere moderată până asigurării formării și educației în funcție
în 2015, urmată de un declin accentuat în de trendul existent astfel încât în
perioada 2015-2050, generată de deficitul localitățile componente unde numărul
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nașterilor în raport cu numărul deceselor copiilor este foarte scăzut să nu se facă
(spor natural negativ) la care se va adăuga investiții în infrastructura școlară ci să se
soldul cumulat al mobilității interne și găsească soluții de transport pentru copii
externe.

într-un centru mai mare. De asemenea
pentru a combate depopularea se
recomandă accesarea masurilor
europene ]n domeniul resurselor umane
cu privire la formarea și specializarea
resursei umane locale. Alte programe de
finanțare sunt cele privitoare la start-upuri care pot atrage investitori mici în
vederea deschiderii unor ateliere de
reparații sau procesare.

O

întreprindere

socială

participă

la Înființare

întreprindere

socială

sau

dezvoltarea comunității ca întreg în mod facilitarea înființării unor astfel de structuri.
durabil: creează locuri de muncă pentru
comunitate sau pentru persoane aflate în
dificultate, se adresează problemelor din
fiecare comunitate (educație, sărăcie,
promovarea meșteșugurilor, susținerea
turismului local).
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1.4.2. Analiza SWOT a zonelor rurale din România și aspecte care corespund
specificului local comunei GALAȚII BISTRIȚEI
Puncte tari

Puncte slabe
depopularea

1. resurse naturale aflate în general în 1.
stare bună de conservare;
2. suprafață agricolă semnificativă cu o

mortalitate infantilă);

4. capacitatea de asociere la nivel local;
5.

dezvoltarea

slaba

diversificare

a

activităţilor

economice;

3. condiții naturale, pedoclimatice pentru 3.
agricultura ecologică;

accentuarea

dezechilibrelor demografice (îmbătrânire,

pondere mare a terenului arabil și potențial 2.
de diversificare a culturilor;

şi

nivel scăzut al veniturilor monetare pe

gospodărie;
4.

număr relativ mic al utilizatorilor de

turismului rural și a internet în mediul rural;

agroturismului din ultimii ani;

5. extinderea spațiului locuit în zone de

6. existența unui număr semnificativ de risc natural sau antropic;
comune dezvoltate în imediata apropiere a
orașelor mari (reședințe de județ) incluse
în zone metropolitane;
7. menținerea centrelor de urbanizare
(comunele cu peste 10000 locuitori);
8. tendinţă de creștere a sectorului de
produse ecologice;
9. amenajarea de puncte de acces public
la internet în bandă largă în zonele rurale;

6.

afectarea agriculturii prin ocuparea

unor

terenuri

cu

potenţial

agricol

(expansiunea urbană);
7. diminuarea activităților tradiționale de
C&D în agricultură;
8. accesibilitate redusă a unor localități
rurale;
9. număr mic de spaţii de colectare a
produselor agricole produse în gospodării;
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10. organizarea periodică unor piețe, 10. forme de cooperare fără capacitate de
târguri, oboare în unele localități rurale;

finanțare autonomă, ce nu se pot dezvolta,
pentru

că

nu

pot

oferi

partea

de

cofinanțare în accesarea fondurilor și a
proiectelor;
11. patrimoniul rural este subreprezentat
(în special în ariile caracterizate de o
densitate mare a aşezărilor şi de o
vitalitate mare a populaţiei);
12. degradarea căminelor culturale.
Oportunități

Amenințări

1. dezvoltarea unor localități rurale cu 1. mobilitatea externă pentru muncă;
funcții de loc central în ariile profund
rurale;

localităţilor (cooperarea urban-rural);

2. valorificarea experienței în accesarea
fondurilor europene;
3.

existenţa

destinate

programelor

extinderii

și

naţionale sistemul de ajutoare;
modernizării

4. capacitatea redusă de colectare a
veniturilor la bugetul local;

4. revizuirea PATN Rețeaua de localități;
posibilitatea

3. dependența economică a locuitorilor
față de administrația publică locală prin

reţelelor edilitare;

5.

2. lipsa unei dezvoltări coordonate a

utilizării

unor

capacitate

redusă

de

planificare

fonduri strategică a administrației locale;

europene disponibile în vederea sprijinirii
dezvoltării sectorului cultural;

5.

6. afectarea zonelor cu potenţial natural
prin activități agricole;
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6. includerea comunelor în asociațiile de 7. absenţa din obiectivele politicii de
dezvoltare intercomunitară la nivel de dezvoltarea a obiectivului de susţinere a
județ

pentru

utilități

publice nivelului cultural al populaţiei; absenţa

(managementul deșeurilor / salubritate, ideilor de susţinere, în principal, a culturii
servicii de alimentare cu apă);

populaţiei care locuieşte în mediul rural;

7. valorificarea tradițiilor culinare;

8.

8. amplificarea exploatării turistice a
valorilor peisagistice și de viață rurală;
9. existența unor institute de cercetare în
domeniul

agriculturii

cu

diferite

specializări: Dăbuleni, Ostrov, Vidra și
stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă;
10. refacerea sistemelor de irigații;
11. conectarea unităţilor şcolare la internet
prin conexiuni broadband;
12.

accesarea

și

implementarea

proiectelor oferite prin planurile naționale
de dezvoltare rurală și a celor destinare
reconstruirii și dezvoltării rezilienței;
13. afilierea la structuri naționale în
domeniul administrației publice așa cum
este Asociația Comunelor din România.

incapacitatea

de

cofinanțare

accesarea fondurilor europene.

în
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1.4.3. Viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru perspectiva anului 2035
este:
Scenariul de dezvoltare România policentrică 2035 urmărește promovarea zonelor
urbane funcționale medii/mari la nivel naţional, prin elemente legate de creşterea
conectivităţii și accesibilităţii între marile oraşe și consolidarea poziţiei zonelor puternic
urbanizate, odată cu asigurarea unor servicii optime de bază care să deservească
oraşele mici și localităţile rurale, plecând de la următoarele ipoteze ce guvernează
dezvoltarea unui teritoriu:
➢ Existenţa unor reţele de transport eficiente și diversificate care să interconecteze
oraşele mari și pieţele economice reprezintă un element important în dezvoltarea
viitoare a teritoriului naţional;
➢ Dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de asigurarea unui grad crescut de
accesibilitate și legături de transport diversificate către marile centre urbane;
➢ Oraşele din zonele transfrontaliere au o capacitate crescută de cooperare şi pot
pune bazele unor sisteme urbane funcţionale care să permită gestionarea eficientă
a fluxurilor de oameni, mărfuri;
➢ Accesul oamenilor la oportunităţi reprezintă un element de atractivitate în
configurarea spaţiului urban și rural de calitate;
➢ Teritoriile policentrice prezintă un potenţial mai mare de asigurare a unui echilibru
în dezvoltare în detrimentul celor mai puţin policentrice. Acest lucru poate fi
asigurat prin susţinerea dezvoltării unor centre urbane majore la nivelul teritoriului
naţional și conectarea acestora cu oraşele mici și zonele rurale.
Având la bază acest model de dezvoltare, România policentrică 2035 afirmă că la nivel
naţional zonele urbane funcţionale reprezintă porţi de dezvoltare a teritoriului care
contribuie la dezvoltarea unei reţele policentrice bine conectată la marile metropole
europene, având capacitatea de a genera performanţă economică la nivelul întregului
teritoriu naţional. Totodată, zonele rurale reprezintă spaţii atractive de locuit prin
promovarea potenţialului unic natural şi a unor servicii sociale de bază accesibile.
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Scenariul România policentrică 2035 înglobează principiile cooperării, concentrării și
conectivităţii prin prisma a patru piloni de acţiune, astfel:
➢ Accesibilitate și mobilitate,
➢ Zone funcţionale urbane,
➢ Resurse naturale și culturale,
➢ Cooperare teritorială.

După cum se poate observa măsurile avute în vedere și direcția de dezvoltare la nivel
național este de accent ridicat asupra zonelor urbane cu potențial de creștere și
interconectivitatea între aceste centre urbane. În acest context mediul rural și comuna
GALAȚII BISTRIȚEI cad pe un loc secund în ceea ce înseamnă investiții și suport din
partea autorităților centrale.
Măsurile ce pot fi luate și care vor fi detaliate într-o secțiune ulterioară a Strategiei de
Dezvoltare Locală pentru a combate trendurile existente și a conserva identitatea, cultura
și economia locală sunt:
➢ Investiții în formarea profesională și specializarea populației din zonă;
➢ Investiții în infrastructura de transport local, iluminat public, racordare la rețele de
apă și canalizare, managementul deșeurilor (urbanizarea localităților);
➢ Facilitarea și investiții în infrastructura pentru agricultură;
➢ Facilitarea deschiderii de mici afaceri în zonă;
➢ O cooperare mai strânsă cu zonele urbane apropiate prin desfășurarea de activități
comune.
Un avantaj competitiv relevant pentru comuna GALAȚII BISTRIȚEI este dat de
apropierea de centrele urbane mari și drumurile naționale secundare care asigură
ușurința legăturilor cu marile tronsoane de transport. În acest fel se pot lua în considerare
relocarea unor agenți economici în această zonă.
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1.4.4. Planul Național Strategic PAC 2023 – 2027
Planul Național Strategic privind Politica Agricolă Comună în perioada 2023-2027
reprezintă un document de importanță majoră pentru agricultura românească și definește
cele mai importante surse de finanțare pentru activitatea agricolă. Întrucât unitatea
administrativ teritorială avută în vedere în prezentul documente se află în mediul rural, va
fi direct afectată de către aceste politici.
PNS PAC are o orientare preponderentă către agricultorii persoane fizice și juridice și
doar în mod limitat către programare adresate Unităților Administrativ Teritoriale. Totuși,
întrucât prezenta strategie are în vedere promovarea creșterii calității vieții pentru toți
locuitorii comunei și atragerea de investiții locale, aceste proiecte sunt de interes.
Măsurile prevăzute în PNS PAC, la data întocmirii prezentului document, sunt:
-

Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS);

-

Eco-schemă – Agricultura ecologică – conversie;

-

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură AKIS;

-

Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor “Ecoscheme“;

-

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;

-

LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității;

-

Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (YF);

-

Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura de
apă/ apă uzată;

-

Bunăstarea animalelor;

-

Agro-mediu și climă;

-

Zone cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice: Zona Montană
(ANC-ZM), Zona care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
(ANC-SEMN) Zona care se confruntă cu constrângeri naturale specifice (ANCSPEC);

-

Agricultura ecologică – menținerea certificării;
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-

Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura
rutieră;

-

Schimb de cunoștințe și informații. Intervenții specifice: 1. Transfer de
cunoștințe pe teme agricole, 2. Consiliere în afaceri agricole;

-

Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol;

-

Împădurirea terenurilor agricole;

-

Modernizarea infrastructurii secundare de irigații;

-

Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI;

-

Plăți pentru angajamente de silvo-mediu și climă;

-

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;

-

Intervenții în sectorul agricol;

-

Intervenții în sectorul agro alimentar;

-

Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității
(CRISS);

-

Tipurile de intervenții din sectorul vitivinicol;

-

Contribuții financiare la plata primelor de asigurare;

-

Tipurile de intervenții din sectorul apicol;

-

Tipurile de intervenții din sectorul fructe și legume;

-

Plăți directe cuplate

Dacă măsurile menționate anterior vor suferi modificări, acestea vor fi luate în considerare
în contextul prezentului document.
Măsurile ante menționate pot fi studiate în integralitatea lor pe website-ul finanțatorului.
Măsurile care se aplică în mod direct unității administrativ teritoriale sunt după cum
urmează:
Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura rutieră
Aria teritorială de aplicabilitate: Spațiul rural (definit ca totalitatea comunelor UAT)
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Indicator de realizare: Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru
infrastructuri
Indicator de rezultat: R 41 Conectarea Europei rurale
Asigurarea infrastructurii de bază, accesului la TIC și servicii adecvate pentru
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. Principalul scop al intervenției este acela de
a promova dezvoltarea infrastructurii de bază în zonele rurale din România .
Zonele rurale joacă un rol socio economic important în România, acestea reprezentând
o mare parte din suprafața totală a României, acoperind aproximativ jumătate din
populație Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil
legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază Infrastructura rutieră
neadecvată constituie un element important în apariția decalajului accentuat dintre zonele
rurale și zonele urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în
calea egalității de șanse și a dezvoltării socio economice a zonelor rurale Dezvoltarea,
modernizarea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, reprezintă o nevoie de
bază pentru populația rurală Accesul limitat la rețeaua de drumuri este reflectat într-un
grad redus de atractivitate a spațiului rural atât pentru antreprenori, reprezentând o
piedică în calea investițiilor, cât și pentru populație, afectând calitatea vieții. Deficiențele
ce decurg dintr-o infrastructură rutieră slab dezvoltată determină, de asemenea, decalaje
de accesibilizare a formelor educaționale și culturale. O infrastructură rutieră îmbunătățită
va crea condiții de viață adecvate, o dezvoltare și revitalizare a economiei rurale
asigurând totodată accesul la servicii de sănătate, sociale dar și educație, cultură.
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, constituie elemente de bază pentru
comunitatea rurală. Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport ( bazate pe
investițiile în domeniu, precum și gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizație,
deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și creștere economică a unei zone. Rezultatul
acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local, care va contribui la
diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în
zonele rural.
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Beneficiari eligibili:
Comunele (Unități Administrativ Teritoriale)
Condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate :
-

Investiția să se realizeze în spațiul rural;

-

Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

-

Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

-

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției;

-

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului,
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare .

Principii și criterii de selecție:
A) Principiul gradului de acoperire a populației deservite;
1. Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;
2. Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similar ;
B) Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport;
1. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi rutiere
și/sau feroviare și/sau căi navigabile ;
C) Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene;
1. Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu;
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%.
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Valoare medie a sprijinului public/proiect: 1.000.000 euro.
Cheltuieli neeligibile:
-

tronsoanele de drumuri care se propun a fi realizate în zone unde nu este
prezentă infrastructura de apă/apă uzată, în cazul localităților ce fac parte din
aglomerări mai mari de 2 000 l e

-

investițiile în infrastructura de mare amploare, astfel este stabilită de statul
membru în planul strategic PAC

Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura de
apă/apă uzată
Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural
Alocare: 250.000.000 euro
Aria teritorială de aplicabilitate: Spațiul rural (definit ca totalitatea comunelor UAT)
Indicator de realizare: O 22 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin
pentru infrastructuri
Indicator de rezultat: R 41 Conectarea Europei rurale
Asigurarea infrastructurii de bază, accesului la TIC și servicii adecvate pentru
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.
Principalul scop al intervenției este acela de a promova dezvoltarea infrastructurii de bază
în zonele rurale din România. Zonele rurale joacă un rol socio economic important în
România, acestea reprezentând o mare parte din suprafața totală a României, acoperind
aproximativ jumătate din populație.
Crearea și/sau modernizarea infrastructurii sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată,
constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală Acestea sunt necesare pentru a
asigura condiții de sănătate, protecția mediului și, în general, condiții optime de trai

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 65/310
Exemplar 1

Acest tip de infrastructură asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei
economii rurale competitive Dezvoltarea și modernizarea unor sisteme de apă
potabilă/apă uzată adaptate la standardele europene, reprezintă o metodă importantă și
pentru asigurarea protecției resurselor de apă. În mod specific o infrastructura dezvoltată
presupune un sistem de alimentare cu apă și canalizare pentru apă uzată în sistem
centralizat care va îmbunătăți accesul la apă potabilă și va spori calitatea condițiilor de
igiena pentru populația din spațiul rural Astfel se va asigura reducerea poluării difuze,
aspect care contribuie la atingerea stării ecologice bune a corpurilor de apă (sau să
permită menținerea stării bune, după caz) Serviciile de bază neadecvate constituie unul
din principalele elemente care menține decalajul accentuat dintre zonele rurale și zonele
urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalității de
șanse și a dezvoltării socio economice a zonelor rurale, motiv pentru care sprijinul acordat
în cadrul acestei intervenții va urmări reducerea acestui decalaj.
Beneficiari eligibili: Comunele (Unități Administrativ Teritoriale)
Condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate:
-

Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

-

Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată ;

-

Investiția să se realizeze în spațiul rural ;

-

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției ;

-

Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități
rurale care fac parte din aglomerări între 2 000 - 10 000 l e;

-

Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master
Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;

-

Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea
pentru soluția de funcționare;
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-

Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod
obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;

-

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului,
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare.

Principii de finanțare:
A) Principiul gradului de acoperire a populației:
1. Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare
2. Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori
3. Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară
B) Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS
Mediu, POIM/PODD, PNRR și/sau fonduri naționale :
1. Proiecte care vin în completarea unor investiții deja existente finanțate și finalizate prin
fonduri europene sau din alte fonduri/surse de finanțare.(Se constituie ca o completare a
proiectelor finanțate și finalizate prin POS Mediu, POIM/PODD, PNRR și/sau fonduri
naționale).
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% (art. 73, alin. 4 Reg. PNS)
Valoare medie a sprijinului public/proiect: 1.400.000 euro.
Cheltuieli neeligibile:
investițiile în infrastructura de mare amploare, astfel cum este stabilită de statul membru
în planul strategic PAC.
În contextul PNS PAC unitatea administrativ teritorială poate identifica următoarele
oportunități:
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- crea de condiții favorabile pentru cetățenii comunei în vederea accesării facile de
proiecte cu finanțare prin PNS PAC (reducerea birocrației, informarea corectă și
constantă a cetățenilor, organizarea de întâlniri publice de prezentare a oportunităților);
- crearea de facilități locale pentru persoanele juridice are își realoca activitatea pe
teritoriul UAT;
- Facilitatea înfințării de cooperative;
- Accesarea fondurilor disponibile, în situația în care, se îndeplinesc condițiile de
eligibilitate.
1.4.5. Planul Național de Redresare și Reziliență al României
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR)
este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării
reale a unei țări europene din era verde și digitală.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât
să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de
dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat
semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea
unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire
pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme
majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în
Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană
prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme
și investiții.
Principiile de implementare ale PNRR:
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Distribuirea echitabilă geografică a fondurilor. Investițiile propuse în PNRR se
bazează pe faptul că în recuperarea decalajelor și modernizarea României nimeni nu va
fi lăsat în urmă pe drumul redresării economice și sociale. În procedurile alocărilor directe
sau cele competitive se va ține cont de alocarea echilibrată a resurselor, astfel încât să
conducă la valorificarea specificului local sau regional în interesul cetățenilor și la
diminuarea polarizării dezvoltării teritoriale. În acest sens, unele componente au o alocare
teritorială prevăzută în lansarea apelurilor de proiecte.
Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorităților centrale și
locale de a-și asuma reforme ambițioase pentru facilitarea tranziției verde și digitală și
care să conducă la un nivel ridicat de reziliență. În spiritul acestui principiu,
implementarea PNRR va urmări apropierea de cetățeni și de beneficiari, oferind, astfel,
un răspuns la provocările subsidiare ale comunităților.
Rolul autorităților locale. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au
participat autoritățile de la nivel local și regional, precum și structurile asociative ale
acestora. Implementarea PNRR se va baza pe implicarea autorităților locale atât în
definirea apelurilor, acolo unde este cazul, cât și în cea de monitorizare și evaluare a
planului.

Structura PNRR
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni
prevăzuți prin Regulament.
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1.4.5.1. Pilonul I. TRANZIȚIA VERDE
Pilonul trebuie să includă reforme și investiții în tehnologii și capacități verzi, inclusiv în
biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară, contribuind
în același timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă,
creând locuri de muncă și menținând securitatea energetică.

Componenta C1. - Managementul apei - PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri principale
de investiții. Alocare totală: 1.462 mil. euro.
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului
de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate
conform directivelor europene
R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele
Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de
gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru
privind apa și a Directivei privind inundațiile.
Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității se răspunde acestei provocări cu
2 reforme și 5 tipuri principale de investiții. Buget propus: 1.173 mil. euro.
R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul
forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente
R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea
implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea
Componenta C3 - Managementul deșeurilor PNRR adresează aceste provocări prin
o reformă și 3 linii principale de investiții. Buget total propus: 1.239 mil. euro.
R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării
tranziției către economia circulară.
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Componenta C4 - Transport sustenabil.
R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră
R2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității
instituționale de management și guvernanță corporativă
Componenta C5 - Valul Renovării propune 2 reforme principale și 4 categorii principale
de investiții cu scopul de a implementa modificări legislative și programe precum și un
fond de renovare a clădirilor publice, rezidențiale și de patrimoniu. Bugetul total propus
este 2.200 mil. euro.
R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea
investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente
R2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului
construit
Componenta C6 - Energie propune 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții. Bugetul
total propus este de 1.620 mil. euro.
R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și
susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în
producția de electricitate din surse regenerabile
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
R3. Bugetarea verde
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului,
în special hidrogen și soluții de stocare
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism
sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței
R6. Creșterea competitivității șidecarbonizarea sectorului de încălzire -răcire
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1.4.5.2. Pilonul II. Transformare digitală
Componenta C7 – Transformare digitală propune 4 reforme și 19 investiții iar bugetul total
alocat este de 1.884,96 mil. euro.
R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud
guvernamental
R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea
investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate
R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri
cu valențe critice
R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație
digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni
1.4.5.3. Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
Componenta C8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii sunt propuse
măsuri care adresează aceste provocări. Această componentă include 6 reforme și 10
investiții iar bugetul total propus este de 456,93 mil. euro.
R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare
R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice
R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară
R4. Revizuirea cadrului fiscal
R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
R6. Reforma sistemului public de pensii
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Componenta C9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
propune 5 reforme și 10 tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2.558,63 mil.
euro, care adresează toate provocările de mai sus.
R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate
mediului de afaceri
R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
R3. Reforma carierei de cercetător
R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare
R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din
România în Spațiul european de cercetare

1.4.5.4. Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Componenta C10 -Fondul local, cu 5 reforme principale și 6 tipuri principale de investiții,
cu un buget total de 2,1 miliarde euro
R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă
R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă
R3: Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de
consorții administrative în zonele rurale funcționale
R4: Îmbunătățirea calității locuirii
R5: Dezvoltarea sistemului de planificare –Codul amenajării teritoriului, urbanismului și
construcțiilor
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Componenta C.11 - Turism și cultură, PNRR propune 3 reforme și 7 investiții pentru a
răspunde provocărilor și a propulsa turismul de destinație, cu un buget total alocat de
449,01 mil. euro
R1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)
R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național
R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural
1.4.5.5. Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și
instituțională, în scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru
situații de criză și a capacității de reacție la criză
Componenta C12 - Sănătate propune 3 reforme și 2 tipuri principale de investiții cu un
buget total de 2.450,01 mil. euro
R1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate
R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară
R3.

Dezvoltarea

capacității

pentru

managementul

serviciilor

de

sănătate

și

managementul resurselor umane din sănătate
Componenta C13 reforme în domeniul social. În special sunt necesare intervenții
pentru grupurile vulnerabile, precum copii și persoane cu dizabilități. Sunt 7 reforme și 4
investiții principale pe acest domeniu, cu un buget total de 196,74 mil. euro.
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie
R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități
R3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)
R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici
R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim
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R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice
Componenta C14. Buna guvernanță.
Sunt 9 reforme și 4 tipuri de investiții majore pe aceste sectoare, care vor răspunde
provocărilor. Bugetul total propus: 165,6 mil. euro.
R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea
capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al
ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea
creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației
R2. Întărirea coordonării la CentrulGuvernului printr-o abordare integrată și coerentă a
inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public
R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public
R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia
R6. Intensificarea luptei împotriva corupției
R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate
R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice
R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței
corporative în cadrul întreprinderilor de stat
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1.4.5.6. Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi
educația și competențele
componenta C15 - Educație - aceste provocări prin 7 reforme și 18 investiții acestor
provocări, cu un buget total propus de 3.605,97 mil. euro.
R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului
„România Educată”
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate
R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii
timpurii a școlii
R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior
R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,
construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar
R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea
managementului
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Puncte cheie de importanță pentru Strategia de Dezvoltare Locală
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

PNRR este unul dintre cele mai

Autoritățile locale vor avea la dispoziție

ambițioase planuri de reforme profunde

fonduri importante pentru implementarea

la nivelul Uniunii Europene și vine la

la nivel local a reformelor propuse prin

pachet atât cu oportunități cât și cu

PNRR.

provocări.
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1.4.6. Programul Național de Investiții Anghel Saligny
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanțat de
la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților
administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație,
îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți
locuitorii României.
Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv comune, orașe/municipii, județe,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor precum și asociațiile de dezvoltare
intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru investițiile realizate prin
asociațiile de dezvoltare intercomunitară.
Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
a) îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de
poluare la nivel local;
b) facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de
interes județean și local;
c) reducerea gradului de izolare a localităților.
Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții „Anghel Saligny” sunt
următorii:
a) lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;
b) număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale
la sistem de canalizare: 700.000 buc.;
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c) lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/realizate:
2.000 km;
d) lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor
publice din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km;
e) număr de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale construite/modernizate: 200.
Investiții care se finanțează prin program sunt:
a) obiective de investiții noi — reprezintă acele obiective de investiții care, la momentul
depunerii cererii de finanțare, nu au execuție bugetară sau au execuție bugetară exclusiv
pentru alte cheltuieli de investiții, prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
b) obiective de investiții în continuare — reprezintă acele obiective de investiții care, la
momentul depunerii cererii de finanțare, au execuție bugetară, pentru care au fost
efectuate cheltuieli de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

Programul Național de Investiții Anghel
Saligny reprezintă o bună oportunitate
pentru unitatea administrativ teritorială de
a finanța obiective de investiții locale.

Respectând condițiile programului și
având o listă de obiective de investiții
menite să aducă o îmbunătățire calității
vieții cetățenilor și creșterea
competitivității se pot accesa fonduri
pentru rețelele de alimentare cu apă și
canalizare, racordarea gospodăriilor la
apă, modernizarea drumurilor comunale,
de interes local și a drumurilor publice,
construcția de poduri, podețe, pasaje și
punți pietonale.
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1.5.

CONTEXT REGIONAL

Programele regionale tematice sau teritoriale au fost incluse în ,,Declaraţia privind politica
de dezvoltare a regiunii”, semnată de cetăţeni din toată regiunea Nord-Vest şi din toate
mediile sociale (inclusiv politicieni din toate partidele).
„Regiune funcţională” este un program prin care s-a dorit crearea unor legături funcţionale
în cadrul regiunii, care să asigure mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor, dezvoltarea de
centre logistice şi intermodale, dar şi facilitarea accesului la zone şi parcuri industriale,
precum şi la zonele turistice.
Organizația relevantă pentru dimensiunea regională este Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Vest care prin intermediul unor instrumente dezvoltate la nivelul regiunii
dar și prin intermediul Consiliului Consultativ la nivel de regiune planifică și
implementează proiecte de importanță strategică.
Domenii de Activitate Strategica:
• DAS 1 Planificarea regionala a investitiilor
• DAS 2 Cresterea atractivitatii pentru investitii regionale
• DAS 3 Managementul programelor regionale
• DAS 4 Activitati orizontale
Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmărește impulsionarea și diversificarea
activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea
somajului și nu în cele din urmă să conducă la o îmbunătățire a nivelului de trai. Pentru a
putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au înființat opt regiuni de dezvoltare,
care cuprind tot teritoriul României. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe
județe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate
juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și cele locale.
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Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și
promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși
actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și
durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii
condițiilor de viață. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt:
dezvoltarea intreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de
tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, calitatea
mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
➢ diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii
echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întarziată);
preîntimpinarea producerii de noi dezechilibre;
➢ îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene și de acces la
instrumentele financiare de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și
de coeziune);
➢ corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea
cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea
economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile
internaționale încheiate de România.
Principiile care stau la baza elaborării și aplicării politicilor de dezvoltare regionala sunt:
➢ descentralizarea

procesului

de

luare

a

deciziilor,

de

la

nivelul

central/guvernamental, spre cel al comunităților regionale;
➢ parteneriatul între toți actorii implicați în domeniul dezvoltării regionale;
➢ planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe și proiecte) în vederea
atingerii unor obiective stabilite;
➢ cofinanțarea - contribuția financiară a diverșilor actori implicați în realizarea
programelor și proiectelor de dezvoltare regională.
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Viziunea pe termen lung (2034)
Comunitățile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înțeleg să valorifice
împreună, respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, materiale,
umane, tradițiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susținute, constante
care face din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene.
Obiective strategice de dezvoltare pe termen lung (2034)
• Valorificarea avantajelor competitive prin investiții în domeniile de specializare
inteligentă ale regiunii.
• Racordarea Regiunii la fluxurile internaționale de mărfuri, turiști, investiții, informații şi
valori culturale.
• Creșterea investițiilor în capitalul uman al regiunii, în vederea adaptării la economia
digitală și industria 4.0.
• Creșterea eficienței economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi
patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al regiunii.
• Transformarea centrelor urbane în spații de influență şi de atracție regională şi transregională.
• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.
• Promovarea tranziției către surse de energie regenerabilă și gestiunea responsabilă a
resurselor.
• Valorificarea spiritului civic în procesul de dezvoltare urbană.
• Dezvoltarea sistemelor de transport cu emisii reduse și încurajarea mobilității active.
• Dezvoltarea bazelor de date pe mai multe niveluri (local, județean, regional) pentru a
susține procesul de planificare urbană
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Agenda 2030 a Uniunii Europene
Uniunea Europeană a avut un rol esențial în conturarea Agendei 2030.
Uniunea Europeană, prin COM(2016) s-a angajat să fie lider în punerea în aplicare a
Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), împreună cu statele sale
membre, respectând principiul subsidiarității, prin:
•

integrarea ODD în cadrul politic european și în prioritățile actuale ale Comisiei,

evaluând stadiul actual și identificând cele mai relevante preocupări legate de
durabilitate;
•

activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a viziunii pe termen lung și

obiectivele politicilor sectoriale de după 2020, pregătind implementarea ODD. Noul
cadru financiar multianual pentru perioada post 2020 va reorienta contribuțiile din
bugetul UE către realizarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii.
Abordarea strategică a Parlamentului European și Consiliului privind politica agrară
comună
Pentru perioada 2021-2027, se va institui un nou model de lucru, grupându-se
operațiunile în cadrul unui instrument unic de programare – Planul strategic privind
politica agricolă comună.
Prin COM(2018), Comisia Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar
și a zonelor rurale prin finanțarea următoarelor obiective generale:
•

promovarea unui sector agricol inteligent și robust;

•

intensificarea atenției acordate mediului și acțiunilor climatice și participarea la

realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei
•

consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale.

Abordarea strategică a Parlamentului European și Consiliului privind politica de
coeziune
Prin COM(2018, Comisia Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului o
abordare strategică axată pe 5 obiective de politică (OP-uri).
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Prin Raportul de țară 2019 care însoțește documentul CE privind Semestrul european,
în România, pentru atingerea celor 5 obiective de politică, s-au identificat nevoi de
investiții prioritare, după cum urmează:

1.

O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă

(OP1)
•

încurajarea cercetării aplicate prin intermediul centrelor de inovare și al

investițiilor naționale și transnaționale comune;
•

validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea de start-up-

uri și transferul de tehnologie;
•

sprijinirea proceselor de descoperire antreprenorială și laboratoarelor de

dezvoltare de proiecte la nivel național și regional;
•

consolidarea performanțelor cercetării și inovării și promovarea creșterii

productivității prin identificarea domeniilor de specializare inteligentă în funcție de
potențialul și nevoile naționale și regionale;
•

preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici și

mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a promova competențele și serviciile digitale;
•

crearea de noi societăți comerciale (de tip start-up, scale-up) și majorarea ratele

lor de supraviețuire a acestora;
•

sporirea capacităților de inovare ale societăților comerciale, prin introducerea de

inovări la nivel de produse, organizare sau comercializare;
•

sprijinirea dezvoltării clusterelor industriale și integrarea în rețele de cooperare

bazate pe cercetarea în industrie;
•

facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin

încurajarea finanțării de pornire și consolidarea start-up-urilor inovatoare cu potențial
ridicat.

2.

O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (OP2)

•

renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării eficienței

energetice;
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•

sprijinirea măsurilor de eficiență energetică a încălzirii centralizate, alături de

promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată;
•

promovarea energiei din surse regenerabile la scară mică în paralel cu

renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice;
•

sprijinirea măsurilor care vizează reducerea emisiilor de carbon, eliminarea

(schimbarea) surselor de energie pentru încălzirea centralizată;
•

punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor și abordarea riscurilor

legate de schimbările climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii forestiere,
alunecări de teren, cutremure);
•

promovarea sistemelor regionale de gospodărire a apelor;

•

sprijinirea schemele care abordează problema poluării apei (sursele de apă

dispersate) și menținerea/ameliorarea stării corpurilor de apă;
•

tranziția la economia circulară și promovarea conceptului de economie circulară

în rândul întreprinderile mici și mijlocii;
•

extinderea sistemelor de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea

creșterii gradului de reutilizare și reciclare;
•

sprijinirea măsurilor de gestionare și conservare în zonele protejate;

•

refacerea ecologică și crearea de noi spații municipale verzi în contextul

obiectivelor de reducere a emisiilor.

3.

O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională (OP3)

•

dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport rutier și feroviar;

•

punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului și luarea de

măsuri de siguranță rutieră care să contribuie la reducerea ratei fatalității ridicate a
accidentelor rutiere;
•

crearea de conexiuni transfrontaliere pentru rețelele transeuropene de transport;

•

crearea de conexiuni suburbane feroviare și multimodale în centrele urbane mai

mari și în jurul acestora;
•

promovarea modurilor de transport durabile și accesibile, ca de exemplu

transportul public colectiv cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
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•

dezvoltarea sistemelor de transport urban în regiunile mai puțin dezvoltate, cum

ar fi transportul feroviar ușor, liniile de metrou și tramvai și infrastructura care
favorizează ciclismul;
•

sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul zonelor urbane și

în zonele rurale.

4.

O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor

sociale (OP4)
•

îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor active în domeniul pieței forței

de muncă, printr-o mai bună integrare cu educația și serviciile sociale;
•

consolidarea și sprijinirea antreprenoriatul social și economia socială;

•

îmbunătățirea condițiilor de muncă, oferirea de programe de lucru flexibile,

pentru a asigura capacitatea de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități și a
lucrătorilor în vârstă;
•

crearea unor sisteme solide de anticipare a competențelor și punerea în aplicare

a măsurilor bine definite de perfecționare și reconversie profesională care să răspundă
necesităților pieței forței de muncă;
•

îmbunătățirea accesibilității, calității, din punct de vedere al costurilor, ale

educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
•

prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate

pe elev pentru copiii expuși riscului;
•

îmbunătățirea accesului la educație favorabilă incluziunii de calitate, în unități

mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în zonele rurale;
•

ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze

la evoluțiile de pe piața forței de muncă;
•

dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace.
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5.

O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a

zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale (OP5)
•

investiții în zonele metropolitane (poli de creștere) caracterizate prin creștere

puternică și suburbanizare în curs, îndreptate spre stimularea creșterii, inovării și
productivității;
•

dezvoltarea urbană durabilă a reședințelor de județ, astfel încât să se asigure

accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază;
•

sprijinirea strategiilor teritoriale integrate în zonele dezavantajate din punct de

vedere structural;
•

sprijinirea inițiativelor teritoriale specifice care vizează reconversia economiei în

regiunile afectate de declin industrial și de minerit;
•

sprijinirea zonelor sensibile cu o importanță deosebită pentru mediu

Alte programe de finanțare
De asemenea obiectivele de politică sunt susținute la nivel european prin diferite
instrumente, specifice sectoarelor care sunt vizate de “Agenda 2030”:
•

Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027 vizează

dezvoltarea unei infrastructuri inteligente, durabile, inclusive, sigure și securizate în
sectorul transporturilor, în cel al energiei și în sectorul digital, cu un buget propus de
42,3 miliarde EUR. Cel puțin 60 % din finanțarea acordată de Mecanismul pentru
interconectarea Europei va contribui la combaterea schimbărilor climatice.
•

Programul „Orizont Europa” – este cel mai ambițios program de finanțare a

cercetării și inovării de până acum, care are la bază realizările și succesul programului
pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2020). Acest program este așteptat să
genereze cunoștințe și tehnologii noi, să promoveze excelența științifică și să aibă
efecte pozitive asupra creșterii economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor,
precum și un impact social și de mediu semnificativ, contribuind astfel la îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în Agenda 2030 și asumate de către
Uniunea Europeana și țările membre.
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•

Programul „COSME” – stimulează competitivitatea în afaceri şi a IMM-urilor,

pentru promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale,
inclusiv crearea de noi întreprinderi.
•

Programul „Europa Creativă” – urmărește protejarea, dezvoltarea și promovarea

diversității și a patrimoniului european în domeniul cultural și lingvistic, precum și
creșterea competitivității sectoarelor culturale și creative, în special competitivitatea
sectorului audiovizual.
•

Programul InvestEU - va reuni multitudinea de instrumente financiare disponibile

în prezent pentru sprijinirea investițiilor și a creării de locuri de muncă în UE și va
extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan
Juncker”. Prin InvestEU, Comisia va continua să stimuleze investițiile, inovarea și
crearea de locuri de muncă, mobilizând o sumă estimată de 650 de miliarde EUR
pentru investiții suplimentare.
•

Programul Europa Digitală - se va concentra asupra consolidării capacităților

Europei în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, inteligența artificială,
securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și asupra asigurării utilizării
acestora pe scară largă în întreaga economie și societate.
•

Instrumentul „Next Generation EU” - este un instrument pentru redresare în

situații de urgență care va conduce la consolidarea temporară a bugetului UE cu noi
fonduri colectate pe piețele financiare. Fondurile colectate vor fi canalizate prin
intermediul programelor UE în direcția susținerii măsurilor urgente necesare pentru a
proteja mijloacele de subzistență, a repune economia pe picioare și a încuraja o
creștere durabilă și rezilientă. Acesta va fi un instrument de urgență punctual, disponibil
pe o perioadă limitată (31.12.2024) și utilizat exclusiv pentru măsurile de răspuns și de
redresare în situații de criză.
•

Instrumentul REACT-UE – creat cu scopul de a spori sprijinul pentru coeziune

acordat statelor membre, astfel încât economiile lor să devină mai reziliente și mai
sustenabile în faza de remediere a consecințelor crizei cauzate de pandemia de
COVID-19. Astfel, în perioada 2020-2022 vor fi alocate 55 miliarde EUR fonduri
suplimentare pentru actualele programe de coeziune pentru investiții destinate
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remedierii consecințelor crizei asupra piețelor forței de muncă, inclusiv prin subvenții
pentru angajare, scheme de șomaj tehnic și măsuri de ocupare a forței de muncă în
rândul tinerilor, sprijinirea sistemelor de sănătate și furnizarea de capital circulant pentru
întreprinderile mici și mijlocii.
•

Mecanismul pentru o tranziție justă - va oferi sprijin pentru a pregăti tranziția

către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară. Suma totală alocată acestui
mecanism va fi de 40 de miliarde EUR, iar această finanțare va fi utilizată în regiunile
cele mai afectate pentru a atenua impactul socioeconomic al tranziției către
neutralitatea climatică, de exemplu sprijinind recalificarea lucrătorilor, ajutând IMM-urile
să creeze noi oportunități economice și efectuând investiții în tranziția către o energie
curată și în economia circulară.
•

Programul EU4Health - un nou program pentru consolidarea securității și

cooperării în domeniul sănătății creat cu scopul de a furniza un sprijin specific pentru
răspunsul la viitoarele provocări din domeniul sănătății. Noul program va dispune de o
finanțare de 9,4 miliarde EUR și va avea ca principal obiectiv crearea unui cadru
cuprinzător pentru activitățile desfășurate de UE în vederea prevenirii, pregătirii și
răspunsului în ceea ce privește situațiile de criză în domeniul sănătății, completând și
întărind eforturile depuse la nivel național și sprijinul regional acordat sistemelor de
sănătate în cadrul politicii de coeziune.
La nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest a fost adoptat Planul de Dezvoltare
Regională pentru perioada 2021-2027.
Din punct de vedere al competitivității, Regiunea Nord-Vest se poziționează pe locul 246
din 268 regiuni europene, fiind a treia regiune competitivă la nivel național, după
București-Ilfov și Vest, conform „The Eu Regional Competitiveness Index 2019.
Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la
nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu
nevoile specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi
principali finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.
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Documentul poate reprezenta baza strategică pentru fundamentarea proiectelor inițiate
la nivelul regiunii şi poate să fie luat în considerare de autoritățile naționale pentru
fundamentarea programelor de finanţare pentru următoarea perioadă de programare.
PDR Nord-Vest este, de asemenea, un document cu caracter general, cu principii
directoare, care vor ghida programele prin intermediul cărora se vor finanța proiecte în
regiunea Nord-Vest, în perioada 2021-2027. PDR urmărește creşterea inteligentă și
sustenabilă a economiei regionale, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea,
în vederea diminuării disparităţilor intra şi inter-regionale, dar şi creşterea standardului de
viaţă. Orice programe fundamentate pe PDR 2021-2027, respectiv proiectele finanțate
prin intermediul acestor programe, vor fi în deplină convergență cu obiectivul strategic al
asigurării unei creșteri sustenabile a economiei regionale, punând accentul pe protejarea
resurselor naturale ale regiunii, pe reducerea impactului asupra mediului și pe un impact
aproape de zero în ariile naturale protejate.
Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne
(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu
orientările metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației (MDLPA) ce vizează atât conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât
și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora.
Prin activitatea de planificare ADR Nord-Vest își propune să contribuie la realizarea celor
trei obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională: diminuarea dezechilibrelor regionale
existente, corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor şi stimularea
cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.
PDR 2021-2027 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a
tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2014-2020) la nivelul regiunii
de dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale,
sistemul de aşezări, structura socio- demografică a populaţiei, infrastructura, mediul,
economia, turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală şi administraţia şi buna guvernanţă.
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Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice
regiunii, prin intermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităților și amenințărilor
(SWOT).
Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului
de planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune
pentru perioada 2021-2027, au fost formulate obiective, priorităţi şi acțiuni specifice de
dezvoltare ale regiunii pentru exerciţiul financiar 2021-2027.
Au fost identificate cinci obiective specifice, care vor contribui la realizarea obiectivului
general,

astfel:
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Aceste obiective specifice urmează să contribuie și la atingerea țintelor stabilite prin
politica de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, fiind corelate cu cele 5 obiective
de politică europene, așa cum reiese din tabelul centralizator următor:
Obiective specifice

Obiective ale politicii de coeziune a UE

PO vizate

PDR
OP1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea

POCIDIF /

unei transformări economice inovatoare și

POR NORD-

inteligente

VEST / POS

OP4. O Europă mai socială prin implementarea Pilonului

POS / POEO /

european al drepturilor sociale

POIDS /

OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea

POCIDIF/ PNS

dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii

PAC

Obiectivul specific 3 -

OP4. O Europă mai socială prin implementarea Pilonului

POR NORD-

Cadru de viață

european al drepturilor sociale

VEST/ PNS

sustenabil, autentic și

OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea

PAC

atractiv

dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii

Obiectivul specific 4 -

OP 2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de

PODD /

carbon prin promovarea tranziției către o energie

POR NORD-

nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre,

VEST

Obiectivul specific 1 Economie
competitivă bazată pe
inovare și digitalizare
Obiectivul specific 2
- Capital uman și
social
dezvoltat

Mediu natural valorificat
responsabil

a economiei
circulare, a adaptării la schimbările climatice și a
prevenirii și gestionării riscurilor
OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea
dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii
Obiectivul specific 5 Conectivitate fizică
și digitală ridicată

OP 3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității POT / POCIDIF
și a conectivității TIC regionale

/ POR NORD-

OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea

VEST

dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii
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Prezentarea schematică a strategiei

OBIECTIVUL SPECIFIC 1
Economie competitivă, bazată pe inovare și digitalizare
DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE
1.1. Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și creșterea competitivității mediului de
afaceri Acțiuni orientative:
• Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea
incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv
parcuri smart cu impact la nivel regional
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• Sprijin pentru dezvoltarea de noi întreprinderi în domenii competitive la nivel regional și
național • Susținere pentru dezvoltarea activității întreprinderilor existente și creșterea
productivității, în special în domeniile cu valoare adăugate mare (infrastructura, servicii si
formare)
• Structuri de sprijin suport pentru afaceri, inclusiv în mediul rural
• Sprijinirea cooperării prin susținerea de structuri asociative și stimularea legăturilor de
afaceri și tehnologie atât la nivel național cât și internațional, sprijinirea internaționalizării
IMM-urilor)
• Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în
special pentru internaționalizare (participare la evenimente și târguri de promovare
internaționale, evenimente de match-making, derularea de campanii de promovare și
misiuni comerciale, etc.)
• Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi, inclusiv scale-up, în
vederea
creșterii ratei de supraviețuire a acestora
• Suport în accesarea de instrumente financiare diversificate și complementare
1.2. Sprijinirea ecosistemului de inovare și a activităților economice în domeniile de
specializare
inteligentă
Acțiuni orientative:
• Sprijin pentru firmele noi, în toate stadiile TRL, pentru susținerea inovatorilor radicali și
disruptivi, pentru susținerea potențialului lor de creștere a acestora și pentru a scădea
rata de eșec.
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• Sprijin pentru firmele inovatoare existente, în special a inovatorilor sociali și a firmelor
cu potențial mare de creștere (rata de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în
ultimii doi ani), pentru scalare (scale-up), pentru trecerea de la concept până la produs și
dezvoltarea unui prototip minim viabil (MVP).
• Dezvoltarea și susținerea activității unor structuri colaborante de management a inovării,
pepinieră de inițiative colaborante între CDI și întreprinderi, de tipul rețele/ observatoare,
consorții regionale de inovare/ hub-uri de inovare / DIH / centre de resurse/ clustere.
• Activități de cercetare-inovare atât pentru organizații de cercetare cât și pentru
întreprinderi realizate prin cooperare intra-regională în domenii RIS3 (informare,
promovare, parteneriate și proiecte promovate de acestea), inclusiv intervenții aliniate
KIC.
• Activități de cercetare industrială și/ sau dezvoltare experimentală, derulate individual
sau în colaborare.
• Activități CDI în întreprinderi, aferente specializării inteligente la nivel regional (abordare
pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);
• Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ superior
și de competență, inclusiv colaborarea în rețea;
• Activități de inovare, inclusiv inovare de proces și organizațională.
1.3. Stimularea CDI și adoptării tehnologiilor avansate, în mediul public și privat
Acțiuni orientative:
• Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, astfel:
• Investiții în active corporale si necorporale/ linii pilot, testare prototipuri, audit energetic
, eficiență energetică, certificare produse/servicii
• Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotică, inteligenta artificiala)
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• Design industrial, inclusiv inovare bazată pe design
• Digitalizare la nivelul proceselor de producție
• Investiții la nivel de companie pentru achiziționarea de servicii si echipamente necesare
pentru transformarea digitala
• Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)
• Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), fizice sau
digitale, în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri și
comercializării rezultatelor CDI, inclusiv dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care
facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.)
și a serviciilor aferente;
• Sprijin acordat pentru desfășurarea serviciilor de TT, inclusiv prin dezvoltarea unor noi
tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri, consultanță
specializată în afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării –
inovării in parteneriat între IMM-uri și ITT.
1.4. Promovarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale
Acțiuni orientative:
• Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare, inclusiv sprijin
pentru inițierea de start-up-uri / spin-off-uri în domeniul securității cibernetice
• Sprijinirea digitalizării în mediul universitar și dezvoltării universităților ca ”poli” de
competențe în domeniul digital, inclusiv prin crearea și dezvoltarea unor platforme
digitale, baze de date și biblioteci virtuale, laboratoare, dotare tehnică și echipamente (de
ex.: live streaming, projection, video mapping)
• Investiții pentru servicii si echipamente necesare pentru transformarea digitală a
microîntreprinderilor și IMM-urilor (adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care
conduc la inovarea modelului de afaceri, inclusiv Hub-urilor Inovative Digitale (DIH))

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 101/310
Exemplar 1

OBIECTIVUL SPECIFIC 2
Capital uman și social dezvoltat
DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE
2.1. Sprijinirea inserției pe piața muncii și corelarea competențelor profesionale cu
dinamica și cerințele viitoare ale pieței
Acțiuni orientative:
• Promovarea și dezvoltarea sistemului de învățământ profesional și tehnic, mai ales sub
forma învățământului dual (inclusiv dezvoltarea unor campanii de informare şi
constientizare a oportunităţilor oferite de învăţământul dual, cu accent pe schimbarea
percepţiei vis-à-vis de acesta)
• Dezvoltarea programelor de recalificarea și reconversie profesională a forței de munca
• Dezvoltarea programelor pentru o mai bună integrare în piața forței de muncă (orientare
profesională, dezvoltare de competențe și abilități etc.)
• Elaborare de studii pentru corelarea sistemului de învățământ cu piața forței de muncă
2.2. Stimularea participării la procesele de educație și formare continuă, bazate pe o
infrastructură modernă și pe digitalizare
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea și susținerea programelor de formare continuă, mai ales pe domeniile care
au legătură cu noile tehnologii, dezvoltare durabil și industria 4.0,
• Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru învățare pe tot parcursul vieții (echipare
unități de învățământ, centre comunitare și alte dotări în care să fie oferite aceste servicii)
• Digitalizarea sistemului de învățământ (formare cadre didactice, echipare cu
infrastructură IT etc.)
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• Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu (învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar) – inclusiv în zonele
de expansiune urbană
• Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul terțiar – inclusiv sprijinirea
dezvoltării centrelor secundare ale universităților în municipii sau orașe mici
• Accesibilizarea unităților de învățământ
• Dezvoltarea centrelor de excelență în educație
• Sprijinirea programelor de tip „afterschool”
• Sprijinirea parteneriatelor între mediul academic și angajatori în vederea dezvoltării de
programe de formare continuă și ameliorarea inserției tinerilor pe piața forței de muncă
• Dezvoltarea și echiparea centrelor comunitare în care sunt oferite și servicii de educație
• Sprijinirea schimbului de experiență internațional la nivelul elevilor și studenților
2.3. Modernizarea, digitalizarea și dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de sănătate,
promovarea prevenției și a unui mod de viață sănătos
Acțiuni orientative:
• Modernizarea / extinderea și dotarea unităților sanitare care furnizează servicii de
medicale /de reabilitare/ recuperare, de paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung
(inclusiv accesibilizare)
• Digitalizarea sistemului medical (partea de management)
• Dezvoltarea sistemelor de telemedicină
• Sprijinirea serviciilor medicale dedicate prevenției
• Dezvoltarea și ameliorarea calității serviciilor de medicină de familie
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• Revitalizarea / modernizarea rețelei de medicină școlară
• Sprijinirea furnizorilor de asistență medicală primară și comunitară
• Formarea continuă a personalului medical
• Realizarea de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos
• Construirea / amenajarea de locuințe pentru cadre medicale (mai ales în orașele mici)
• Dezvoltarea de programe de prevenire, screening, monitorizare de la distanță în mediul
rural
2.4. Sprijinirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea integrată a zonelor urbane marginalizate
• Sprijin pentru educația adultului
• Sprijin pentru integrarea / reintegrarea persoanelor dezavantajate pe piața forței de
muncă prin măsuri ce facilitează accesul la ocupare, inclusiv a șomerilor de lungă durată
și sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea socioeconomică a tinerilor
• Facilitarea accesului egal și în timp util al populației defavorizate la servicii publice de
calitate, sustenabile si accesibile financiar
• Îmbunătățirea serviciilor sociale, de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul
comunității
• Promovarea egalității de șanse și a participării active în societate și a integrării sociale
a persoanelor expuse riscului sărăciei sau de excluziune socială
• Îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri
de muncă și promovarea incluziunii sociale a acestora
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• Îmbunătățirea condițiilor de locuire și crearea de infrastructuri de locuit
• Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității
• Măsuri de sprijinire privind asistența socială a vârstnicilor în acord legile în vigoare
2.5. Cultivarea spiritului civic și a implicării comunității în procesele de dezvoltare locală
Acțiuni orientative:
• Susținerea mecanismelor de implicare a comunității în dezvoltarea locală
• Susținerea procesului de formare a comunităților și a inițiativelor civice
• Dezvoltarea sistemelor și platformelor de comunicare între comunitate și administrația
publică locală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3
Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv
DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE
3.1. Dezvoltarea integrată și sustenabilă a zonelor urbane funcționale, a municipiilor și
orașelor
Acțiuni orientative:
• Sprijinirea regenerării urbane (inclusiv revitalizarea şi dezvoltarea spaţiilor publice verzi
ex: parcuri, grădini urbane), mai ales în zonele de locuințe colective și în zonele centrale
• Echiparea zonelor de expansiune cu utilități și infrastructură de transport
• Dezvoltarea sistemului de spații public (mai ales prin design participativ și concursuri de
arhitectură și urbanism)
• Amenajarea de spații de joacă pentru copii
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• Dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spațiilor publice
• Modernizarea și revitalizarea piețelor agro-alimentare
• Modernizarea și consolidarea fondului clădit
• Extinderea sistemelor de iluminat public (inclusiv iluminat arhitectural)
3.2. Dezvoltarea zonelor rurale și creșterea calității vieții în mediul rural, prin echiparea
cu infrastructură și dotări
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea și revitalizarea dotărilor de interes public
• Ameliorarea calității infrastructurii de transport (inclusiv drumuri agricole, piste pentru
biciclete și trotuare)
• Amenajarea și revitalizarea spațiilor publice (parcuri, scuaruri, grădini etc.)
• Dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spațiilor publice
• Amenajarea de spații de joacă pentru copii
• Modernizarea / extinderea și echiparea unităților de învățământ
• Modernizarea și schimbarea funcțiunii clădirilor abandonate (foste școli, grădinițe etc.)
• Modernizarea și echiparea unităților medicale (mai ales cabinete medicale)
• Dezvoltarea / modernizarea sistemelor de utilități (apă, canal, gaz, energie electrică)
• Extinderea și refacerea sistemelor de irigație
• Ameliorarea accesului la servicii de transport public (județean sau regional)
• Sprijinirea agriculturii ecologice
• Tehnologizarea / eficientizarea producției agricole
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• Optimizarea lanțurilor de distribuție a produselor agricole
3.3. Dezvoltarea infrastructurii și susținerea evenimentelor culturale, sportive și de
agrement
Acțiuni orientative:
• Modernizarea, revitalizarea și extinderea dotărilor culturale
• Susținerea evenimentelor culturale
• Dezvoltarea și revitalizarea facilităților sportive
• Dezvoltarea și revitalizarea zonelor de agrement
3.4. Digitalizarea serviciilor publice dedicate comunității, vizitatorilor și actorilor economici
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea platformelor de servicii publice digitale
• Echiparea administrației publice cu infrastructură IT
• Instruirea personalului în furnizarea serviciilor publice
• Implicarea comunității și a mediului de afaceri în ameliorarea calității serviciilor publice
• Dezvoltarea platformelor de comunicare cu comunitatea, mediul de afaceri sau vizitatorii
• Dezvoltarea bazelor de date GIS
• Elaborarea planurilor cadastrale
3.5. Protejarea și valorificarea patrimoniului antropic
Acțiuni orientative:
• Restaurarea și valorificarea monumentelor istorice (inclusiv schimbarea funcțiunii dacă
este oportun)
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• Promovarea obiectivelor propuse pentru înscrierea în patrimoniul mondial UNESCO
• Promovarea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale
• Integrarea obiectivelor de patrimoniu antropic în circuite turistice
• Realizarea evenimentelor culturale care să pună în valoare specificul și identitatea
regiunii
3.6. Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea infrastructurii de turism (unități de cazare, dotări, facilități etc.)
• Reabilitarea / revitalizarea obiectivelor turistice
• Amenajarea de trasee turistice (inclusiv cicloturism)
• Dezvoltarea platformelor de promovare turistică și interacțiune cu turiștii
• Dezvoltarea unor circuite turistice transfrontaliere / transnaționale
• Promovarea integrată a regiunii ca destinație turistică (mai ales prin parteneriate între
autorități locale, centrale, furnizori de servicii și comunitate)
• Sprijinirea turismului ecologic
• Valorificarea obiectivelor turistice de nișă și a formelor neconvenționale de turism
(turismul paranormal, turismul negru, turismul genealogic, turismul de film etc.)
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OBIECTIVUL SPECIFIC 4
Mediu natural valorificat responsabil

DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE
4.1. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural, a biodiversității și dezvoltarea
infrastructurii verzi
Acțiuni orientative:
• Realizare / actualizarea planurilor de management pentru siturile naturale protejate
• Dezvoltarea și revitalizarea sistemelor de spații verzi
• Împădurirea terenurilor degradate, versanților instabili și a zonelor care necesită
vegetație înaltă
• Realizare de perdele de vegetație în lungul circulațiilor rutiere
• Valorificarea durabilă și conservarea zonelor naturale protejate
• Regenerarea și valorificarea terenurilor abandonate / degradate
• Decontaminarea siturilor contaminate și introducerea lor în rețeaua de spații verzi
• Revitalizarea și valorificarea cursurilor de apă, inclusiv dezvoltarea coridoarelor verzialbastre
• Organizarea de campanii de informare privind protecția mediului / educație de mediu
• Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a biodiversității
4.2. Creșterea rezilienței la hazarduri naturale și schimbări climatice
Acțiuni orientative:
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• Dezvoltarea sistemelor de management și prevenire a inundațiilor (ex. zone intenționat
inundabile)
• Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și prevenție a fenomenelor meteorologice
extreme
• Dezvoltarea mecanismelor de cooperare intraregională şi transfrontalieră pentru
prevenirea inundațiilor, poluării accidentale și a altor evenimente cu impact negativ major
asupra localităților din regiune (inclusiv sistem de protecţie antigrindină)
• Stabilizarea versanților cu risc ridicat în ceea ce privește alunecările de teren
• Reducerea și prevenirea geohazardelor, implicit a riscului seismic
• Elaborarea de strategii de reziliență urbană și cartarea factorilor de risc și a zonelor
vulnerabile
4.3. Reducerea poluării, ameliorarea și monitorizarea calității factorilor de mediu
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea sistemelor de monitorizare în timp real a calității factorilor de mediu
• Identificarea și cartarea surselor de poluare și a zonelor de impact
4.4 Promovarea utilizării sustenabile a resurselor energetice și valorificarea surselor de
energie regenerabilă
Acțiuni orientative:
• Modernizarea și extinderea sistemelor de încălzire centralizată
• Retehnologizarea sistemelor de încălzire a locuințelor colective68
• Dezvoltarea sistemelor de producție de energie verde (mai ales energie geotermală,
eoliană, solară sau din biomasă)
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• Conștientizarea și educarea populației în ceea ce privește reducerea consumului de
energie (mai ales prin sisteme de monitorizare în timp real al consumului)
• Dezvoltarea sistemelor de tip „smart grid”
• Reducerea consumului de energie la nivelul fondului construit (eficientizare energetică)
• Modernizarea (extinderea) sistemului de iluminat public pentru a reduce consumul de
energie
• Promovarea sistemelor de producție de energie la nivel de gospodărie
4.5. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de management al apelor, apelor uzate și
deșeurilor
Acțiuni orientative:
• Extinderea sistemelor de canalizare (mai ales în mediul rural și în zonele noi dezvoltate)
• Asigurarea rezervelor de apă necesare alimentării localităților
• Dezvoltarea sistemelor de colectare, purificare și stocare a apelor
• Extinderea și refacerea sistemelor de irigație
• Dezvoltarea sistemelor integrate de gestiune a deșeurilor
• Sprijinirea colectării selective a deșeurilor
4.6. Sprijinirea economiei circulare în vederea eliminării deșeurilor și (re)utilizării continue
a resurselor
Acțiuni orientative:
• Susținerea întreprinderilor care funcționează pe principiul „zero deșeuri”
• Sprijin pentru întreprinderile actuale în tranziția către un model de afaceri orientat către
economia circulară
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• Reducerea risipei alimentare
• Valorificarea deșeurilor în scopul reducerii exploatării resurselor naturale epuizabile
OBIECTIVUL SPECIFIC 5
Conectivitate fizică și digitală ridicată
DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE
5.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în lungul rețelei TEN-T
Acțiuni orientative:
• Electrificarea și modernizarea căilor ferate (inclusiv modernizarea gărilor)
• Construirea de drumuri expres și autostrăzi
• Construirea de centuri și variante ocolitoare
5.2. Creșterea conectivității locale feroviare și rutiere la rețeaua TEN-T
Acțiuni orientative:
• Construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile
TENT (drumuri județene, descărcări autostradă)
• Electrificarea și modernizarea căilor ferate (inclusiv modernizarea gărilor)
• Construirea de centuri și variante ocolitoare
• Construirea de noi drumuri menite să asigure creșterea conectivității în zonele
metropolitane (noile drumuri vor include transport public, trotuare generoase și piste
pentru biciclete
5.3. Sprijinirea mobilității durabile intra-regionale, inclusiv cu scop turistic și de agrement
Acțiuni orientative:
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• Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate în lungul cursurilor de apă (infrastructură pentru
biciclete și pietoni – inclusiv sisteme de închiriere biciclete)
• Dezvoltarea serviciilor de transport public la nivel micro-regional (inclusiv în scop turistic)
• Dezvoltarea traseelor de cicloturism
5.4. Sprijinirea mobilității durabile în cadrul zonelor urbane funcționale, municipiilor și
orașelor
Acțiuni orientative:
• Modernizarea, optimizarea și dezvoltarea sistemelor de transportului public
• Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (piste pentru biciclete și
trotuare)
• Revitalizarea și extinderea zonelor pietonale
• Reconfigurarea circulațiilor în zonele rezidențiale (calmarea traficului, zone pietonale
etc.)
• Amenajarea de parcări de transfer (park and ride / park and walk)
• Dezvoltarea sistemelor de management al traficului
• Echiparea administrațiilor publice cu modele de transport și instruirea personalului
• Realizarea de campanii și evenimente dedicate mobilității urbane durabile
5.5. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor digitale
Acțiuni orientative:
• Dezvoltarea rețelelor de Wi-Fi gratuit pentru cetățeni
• Dezvoltarea infrastructurii de tip 5G, mai ales în instituțiile publice
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• Dezvoltarea și extinderea infrastructurii de tip broad band, mai ales în mediul rural
• Dezvoltarea serviciilor de telefonie și internet mobil în zonele mai puțin accesibile
Puncte cheie de importanță pentru Strategia de Dezvoltare Locală
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

Planul de Dezvoltare Regională

Atragerea de investiții locale prin

reprezintă un document programatic mai

intermediul ADR Nord-Vest și

aproape de UAT și care privește în

implementarea proiectelor având în

ansamblu o dezvoltare armonioasă a

vedere o imagine de ansamblu a

regiunii cu scopul creșterii competitivității

dezvoltării regionale.

și a nivelului de trai pentru toate
categoriile de persoane.

Integrarea proiectelor locale într-o viziune
mai largă de dezvoltare a regiunii.

Evaluarea și finanțarea unor proiecte se

Autoritatea locală intră într-o competiție

vor face de la nivel regional, lucru care va

restrânsă în cadrul regiunii pentru

permite o mai bună gestiune a acestor

fondurile și proiectele disponibile la nivel

resurse financiare.

regional
O mai bună gestiune a resurselor și a
proiectelor de dezvoltare
Atragerea mai facilă a fondurilor
Proiectele implementate vor avea un
impact pozitiv mai ușor cuantificabil.
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1.6.

CONTEXT JUDEȚEAN – JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Judeţul Bistriţa-Nasăud este situat
în nordul României, în partea de
nord-est

a

Transilvaniei,

între

paralelele 46.48’ şi 47.37’ latitudine
nordică şi meridianele 23.27’ şi
25.36’ longitudine estică şi se
învecinează cu judeţele Cluj la vest,
Mureş la sud, Suceava în est şi
Maramureş la nord (Figura 1.1),
constituind

una

din

unităţile

administrativ-teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord).
Judeţul este străbătut de o reţea de drumuri cu o lungime totală de 1581 km, din care
drumurile naţionale măsoară o lungime de 321 km, drumurile judeţene 754 km, iar
drumurile comunale 506 km (1260 km, din care 250 km drumuri pietruite și 86 km drumuri
de pământ - 2011). Principalele drumuri naţionale care traversează judeţul BistriţaNăsăud sunt: DN17 – 109,350 km (E 576), DN15A – 28,577 km, DN16 – 13,00 km,
DN17D – 93,00 km. Suprafaţa judeţului este de 5355 km2, reprezentând 2,24% din
suprafaţa ţării şi 15,68% din suprafaţa Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (km2) și
înglobează zona de contact a Carpaților Orientali cu Podișul Transilvaniei, respectiv
bazinul superior al Someșului Mare cu afluenții săi, precum și o mică porțiune din bazinul
mijlociu al Mureșului. Județul avea în 2012 un număr de 316014 locuitori, în scădere cu
0,38% față de anul 2009, din care 118931 populație urbană (37,63%). Populația tânără
sub 19 ani în anul 2012 reprezintă 22,71% din total populație (71781 locuitori), din care
aproximativ o treime locuiește în orașele și municipiile din județ. În raport cu anul 2009,
această categorie a populației se află în scădere cu 5,3%. Populația sub 30 ani la 1
ianuarie 2012 era de 38,4% din total populație, în scădere față de anul 2009 cu 1,9%. În
schimb se constată o ușoară creștere a populației peste 65 ani (cu 0,3% în ultimii 4 ani).
Oricum, raportul populație tânără/populație în vârstă este supraunitar (2,8). Populația
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activă este de 209500 locuitori, reprezentând 66,3% din populația județului. Reşedinţa
judeţului este municipiul Bistriţa, a cărui primă atestare documentară este în anul 1264,
fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric. Municipiul Bistrița este situat în
subunitatea morfologică Dealurile Bistriței. Suprafața pe care se află este o regiune
cunoscută ca Depresiunea Bistriței. Această depresiune este deschisă la sud-vest și
nord-est, iar înspre nord și sud este marginită de dealurile: Cetate (Burgberg) 686 m,
Bistriței (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocoș, Jelnei, Codrișor (Schieferberg), Cighir.
Depresiunea Bistriței este de origine eroziv-acumulativă. Este strabatută de râul Bistrița
care izvorăște de pe versantul nordic al Munților Călimani, de sub vârful Bistricioru, de la
o altitudine de 1562 m, parcurgând un traseu de 64 km până la intrarea în oraș. Aici
primește doi afluenți, pârâul Ghinzii și pârâul Jelnei. De pe Dealul Cetății își adună apele
pârăul Căstăilor care se varsă în râul Bistrița între Bistrița și Viișoara. Râul Bistrița
traverseaza localitatea Viișoara, trece pe la marginea localitații Sărata și se varsă în râul
Șieu. Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Năsăud, Beclean, Sângeorz Băi.
Pe suprafaţa judeţului se găsesc 58 de comune (încorporând 235 sate) dintre care cele
mai importante sunt: Feldru, Maieru, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, GALAȚII
BISTRIȚEI, Lechinţa, Nimigea, Teaca, Rebrişoara, Josenii Bârgăului. Judeţul BistriţaNăsăud constituie una din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest.
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Conform Strategiei
de

dezvoltare

a

județului

Bistriţa-

Năsăud,

U.A.T.
GALAȚII

BISTRIȚEI îşi va
configura

cadrul

dezvoltării durabile
printr-o

economie
inteligentă,

diversificată

şi

specializată,

prin

poziţia diferenţiată
pe baza valorizării
inteligente

a

tradițiilor şi valorilor
autentice,

printr-o

conectivitate
consolidată

cu

teritoriul. Declaraţia de viziune la orizontul de timp 2025 poate fi formulată astfel: județul
Bistriţa-Năsăud este competitiv prin comunităţile sale inteligente, unicitatea culturală şi
natura de basm.
Viziunea

are

ca

scop

principal

focalizarea resurselor existente şi potenţiale

pentru definirea şi accentuarea diferenţierii județului în competiţia acestuia cu alte judeţe
din regiune şi din ţără, diminuarea sau eliminarea problemelor actuale, precum şi
valorificarea economică a elementelor unicat ale județului pentru asigurarea unui avantaj
competitiv sustenabil în raport cu alte zone. Competiţia cu alte zone trebuie să se facă
pe strategie, pe competenţe distinctive, pe atitudine, pe creativitate, pe diversificare,
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inclusiv pe cooperare în domenii de nişă care aduc valoare adăugată pentru toţi
partenerii.
Din analiza situației prezente a judeţului Bistriţa-Năsăud din punct de vedere social şi
economic, precum şi în baza consultării actorilor sociali reprezentativi, a rezultat
următoarea formulare extinsă a viziunii județului: prin abordarea integrată şi personalizată
pe zone de dezvoltare (specializare inteligentă), prin transformarea în avantaj competitiv
a potenţialului industrial dar şi agricol, prin reindustrializare specializată diversificat,
prin valorificarea mai inteligentă a resurselor naturale, culturale şi istorice din judeţ care
au caracter de unicat pe plan naţional şi internaţional, prin motivarea şi dezvoltarea
coerentă a resursei umane existente şi atragerea de resursă umană înalt calificată, pe
calificare şi recalificare eficace, prin punerea unui accent permanent la nivelul
administraţiei publice, agenţilor economici din industrie, agricultură şi turism pe
creativitate şi inovare, pe comunicare şi colaborare, prin clusterizarea şi diversificarea
inteligentă a sectorului industrial şi agricol specific judeţului, inclusiv pe furnizarea de
produse proprietare sofisticate – cu valoare adăugată ridicată şi cu caracteristici unicat prin aplicarea fermă a unui întreg cadru de măsuri şi mecanisme de incluziune socială,
de protejare a mediului înconjurător, inclusiv prin orientarea adecvată a activităţilor
sociale şi economice din judeţ, prin încurajarea competiţiei pe elemente de
diferenţiere şi colaborării pe proiecte de interes larg între administraţiile publice locale,
până în anul 2025 județul Bistriţa-Năsăud trebuie să se reflecte în următoarele direcţii şi
repere de progres:
I.

Dezvoltare economică inteligentă prin specializare diversificată;

II.

Dezvoltare durabilă;

III.

Diferențe prin valorizare inteligentă a tradițiilor si valorilor autentice;

IV.

Conectivitate sporită
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În acest context, respectarea strategiei județului Bistrița-Năsăud conform dictonului „să
gândim global și să acționăm local”, dezvoltarea durabilă nu este una dintre opțiunile
posibile, ci singura perspectivă rațională de dezvoltare locală prin confluența factorilor
economici, sociali și de mediu.
Obiectivele generale privind dezvoltarea durabilă a comunei GALAȚII BISTRIȚEI din
județul Bistrița-Năsăud, regiunea de Nord-Vest a României, pentru orizontul 2020 ,
vizează:
1.

Asigurarea unei integrări funcţionale în teritoriul județean, naţional și în spaţiul

european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și
broadband;
2.

Dezvoltarea localităţii, echipată cu infrastructură tehnico-edilitară și eficient

interconectată în vederea asigurării unor spaţii rurale de calitate, atractive şi incluzive;
3.

Dezvoltarea localităţilor comunei pentru a devenii competitive şi funcţionale prin

sprijinirea specializării zonale/teritoriale;
4.

Protejarea patrimoniului natural și construit prin valorificarea elementelor de

identitate locală;
5.

Creșterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare locală.

Viziunea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei GALAȚII BISTRIȚEI îşi propune,
prin implementarea ei, crearea unui teritoriu funcțional, administrat eficient, care sa
asigure condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în
dezvoltarea zonei.
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În cadrul strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud au fost calculați în baza unor
indicatori o serie de nivele potențiale de dezvoltare pentru mai toate unitățile
administrativ-teritoriale după cum se poate vedea din figura alăturată.

Fig.6. Harta de potențial de dezvoltare

Legenda:
Verde închis- potențial ridicat
Verde deschis – mediu spre ridicat
Galben – mediu
Portocaliu – redus
Rosu – foarte redus
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Fig.7. Harta de potențial în raport cu șansele de întinerire a populației pe termen mediu și lung

Harta de potențial în raport cu indicele de motivație intrinsec al populației
Un alt factor de analiză provenit din strategia județeană este indicatorul privind potențialul
în raport cu șansele de întinerire a populației pe termen mediu și lung unde putem
observa faptul că comuna GALAȚII BISTRIȚEI se află alături de majoritatea altor UATuri din județ într-o zonă de risc.
Harta prezintă tendința populației județului de a migra pe termen mediu și lung în zonele
urbane, excepție făcând zonele limitrofe orașelor Bistrița și Năsăud, care pe termen
mediu și lung pot deveni parte a arealului metropolitan al celor două orașe. De asemenea,
în raport cu acest criteriu se observă o aparentă anomalie la granița județului BistrițaNăsăud cu județul Cluj, în cazul comunelor Ciceu-Giurgești și Ciceu-Mihăești. Acest lucru
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poate fi explicat prin oportunitatea populației din aceste localități de a-și găsi locuri de
muncă în municipiul Dej, dar și de dificultățile financiare ale familiilor tinere de a se muta
în zone urbane, în special a persoanelor de etnie rromă.
În conformitate cu informația din harta de mai jos, distribuția populației pe teritoriul
județului este favorabilă lansării unor activități cu caracter economic productiv în
majoritatea zonelor. Excepție face zona din partea de sud a județului, unde de preferat
trebuie gândite cu preponderență activități cu caracter agricol și de industrializare a
agriculturii în ferme agrozootehnice și asociații agricole. Zonele din vest, nord și est cu
potențial mediu pot ca și alternativă să polarizeze relativ ușor resursa umană pentru

Fig.8. Harta de potențial din perspectiva masei critice a populației pentru activități de
producție
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activități productive în jurul polilor urbani de dezvoltare. În ceea ce privește pregătirea
școlară a populației, aceasta are o influență directă asupra capacității unei zone de a
susține activitatea economică cu valoare adăugată. Cu cât gradul de instruire al populației
din zonă este mai mare și cu cât acest lucru se regăsește la un procent mai mare al
populației dintr-o zonă, cu atâta zona respectivă este mai pregătită pentru activități

Fig.9. Harta de potențial în raport cu capacitatea de a pregăti pe cont propriu cereri de finanțare
pentru proiecte de dezvoltare
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economice sofisticate și pentru consumul de produse și servicii sofisticate. Harta de mai
jos pune în evidență măsura în care localitățile au resursă umană calificată în
managementul proiectelor, în elaborarea propunerilor de proiecte, în legislație europeană
etc. Se constată că la acest capitol județul are o problemă foarte mare. Practic, cu câteva
excepții (Bistrița, Sângeorz Băi) și la limită cu alte câteva localități (Beclean, Năsăud,
Feldru, Ilva Mică, Romuli), județul nu dispune de resursă umană și capacitate
instituțională (centre, oficii sau birouri specializate) pentru a atrage fondurile europene. În
acest sens se impune de urgență punerea în operă a unor cursuri intensive și diversificate
de instruire în domeniul managementului proiectelor din fonduri europene, legislației
europene specifice și programelor europene și naționale de finanțare, care să acopere
toate localitățile județului (cu minimum 4-5 persoane instruite la nivelul fiecărei comune și
minimum 15 persoane instruite la nivelul fiecăruia dintre cele trei orașe ale județului –
Năsăud, Beclean, Sângeorz Băi).
Harta de mai jos pune în evidență măsura în care localitățile din județ ating masa critică
de populație activă astfel încât acestea să fie atractive din punct de vedere a investițiilor
în diverse unități productive care solicită forță de muncă, fără a lua însă în calcul
calificarea acestora ca și criteriu esențial (în sensul că resursa umană poate fi calificată
la locul de muncă). Și în acest caz, partea de sud a județului și o zonă din vest au
probleme din perspectiva acestui criteriu.
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Fig.10. Harta de potențial în raport cu masa critică a populației active

Din perspectiva profilului multidimensional al populației județului Bistrița-Năsăud se
prefigurează cel puțin patru tipuri de intervenție personalizată (adică, cu particularități
specifice de intervenție pe partea de resursă umană). Prima zonă (zona tip A) este cea
din centru-nord a județului (cu nuanțe verzi ) apoi cinci zone (zone tip B) (două centrale
înspre est și sud, două periferice în nord-est și nord <> nord-vest și una periferică în vest)
(cu nuanțe galbene), urmate de o zonă în est (zonă tip C) (cu nuanțe maro) și de alte
două zone relativ similare (zone tip D) (sud <> sud-est <> sud-vest; nord-vest) (cu nuanțe
bej și roșu). De exemplu, pentru zona de tip A dezvoltarea resursei umane trebuie să fie
înspre calificări superioare, cu posibilitatea de valorificare în industrii creative, în industrii
bazate pe tehnologii medii și înalte, pe servicii cu un grad mai ridicat de sofisticare.
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Fig.11. Poziționarea localităților în raport cu indicele agregat al populației

Poziționarea localităților în raport cu indicele agregat al populației
Pentru zonele de tip B dezvoltarea resursei umane trebuie să fie înspre calificări medii
(ex. postliceale, de calificare în meserii), dar cu un grad ridicat de specializare (instruire
de tip vocațional pe profesii de nișă: mobilier de lux, agricultură bio, industrie alimentară,
turism cultural, istoric, de aventură, zootehnie, piscicultură, eco-turism, mecanizare etc.),
cu posibilitatea de valorificare în sectoare productive în industrie, agricultură, zootehnie,
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turism. Educația antreprenorială și mai ales dezvoltarea calităților antreprenoriale în
rândul populației, la o scară cât mai extinsă trebuie să fie o prioritate la nivelul întregului
județ.
Pentru zona de tip C, dezvoltarea resursei umane trebuie să fie înspre calificări medii în
industria mobilei, eco-turism, turism tematic, zootehnie, mecanizare, industrie alimentară
din fructe de pădure etc.). Pentru zonele de tip D dezvoltarea resursei umane trebuie să
fie înspre calificări medii în agricultură, legumicultură, plante tehnice, piscicultură și
zootehnie, precum și în industria alimentară pentru fabricarea de produse bio. În plus,
toate zonele trebuie să beneficieze de servicii suport în agricultură, zootehnie, sănătate,
management, sport și recreere, transport, logistică, comunicare, cultură etc.
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Referitor la disponibilitatea resurselor primare pentru construcții și industrie, precum ar fi
lemnul, răchita și piatra, în harta alăturată se poate vedea că, la nivelul județului, acestea
sunt disponibile, fiind răspândite relativ uniform în majoritatea zonelor rurale ale județului.
Trebuie totuși să observăm faptul că sudul județului este sărac în aceste resurse, motiv
pentru care în aceste zone agricultura este soluția cea mai probabilă pentru dezvoltarea
economică. În lipsa terenurilor disponibile pentru vânzare în agricultură din zona de sud
a județului trebuie avute în vedere proiecte care să califice resursa umană în agricultură
pentru a ajuta la creșterea calității culturilor, diversificarea producției agricole, creșterea
producției. De asemenea, trebuie avute în vedere proiecte de asigurare a nodurilor
logistice în zonă pentru depozitare și apoi pentru distribuție. O șansă mare o are producția
de cereale și legume bio. În acest sens, zona trebuie ajutată pentru dezvoltarea serelor
și mecanizarea agriculturii.

Fig.12. Harta de potențial din perspectiva disponibilității materialelor primare (lemn, răchită,
piatră) în construcții și meșteșuguri
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Zonele cu potențial în ceea ce privește cultivarea legumelor, a fructelor şi culegerea
fructelor de pădure sunt evidențiate în harta alăturată. Aproape 90% din producția de
fructe de pădure din România (ex. afine, zmeură, mure, cătină etc.) merge la export.
Veniturile din această activitate nu depășesc la nivel național 5 milioane de euro din cauză
că se exportă materia primă (de regulă congelată) și nu produsul finit (dulceață, lichior
etc.). Pentru valorificarea superioară a fructelor de pădure în cadrul județului BistrițaNăsăud este nevoie de dezvoltarea unor micro-capacități de prelucrare. De regulă, gemul
din fructe de pădure este cu 30-50% mai scump decât cel din fructe de casă pe piața
autohtonă, iar pe piața externă ar putea fi vândut la un preț dublu decât pe piața
românească.

Lipsa

unei

strategii

de

valorificare

superioară

a

fructelor

de

pădure face ca, de cele mai multe ori, să vindem materia primă producătorilor din afara
țării care apoi aduc produsele finite pe piața românească .
Absența unor inițiative locale face ca marfa să fie atribuită de direcțiile silvice unor
intermediari pentru piețele externe. Băuturile alcoolice sau răcoritoare din fructe de
pădure reprezintă o nișă pe piață. Fiind făcute din produse naturale, aceste băuturi sunt
mai scumpe, de aceea trebuie rezolvată înainte rețeaua de clienți. De regulă, o astfel de
băutură poate ajunge la 10 lei în rafturile magazinelor.
De la producător un litru iese pe poartă cu aproximativ 5 lei. În plus, trebuie gândite
programe de promovare a acestei categorii de băuturi, pentru educarea pieței. O căutare
din ce în ce mai mare o au însă legumele bio autohtone. Piețele de gros sunt principalii
clienți, care caută calitate superioară la prețuri competitive. Pentru dezvoltarea producției
de legume bio în județ trebuie gândite soluții integrate pe lanțul valorii, de la furnizarea
de semințe până la depozitare și apoi desfacere.
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În plus, se impun proiecte de instruire a persoanelor implicate pentru a face o agricultură
modernă.

Fig.13. Harta de potențial din perspectiva produselor alimentare primare ( fructe, fructe de pădure,
legume)

Alimentarea cu apă și canalizarea sunt obligatorii atât pentru asigurarea unui nivel
acceptabil al calității vieții cât și pentru dezvoltarea activităților industriale în localitățile
respective. Aproximativ o treime din localități nu beneficiază deloc de o asemenea
infrastructură, în timp ce localitățile cu un nivel mediu spre adecvat sunt sub 20%.
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Fig.14. Harta nivelul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare

După cum se poate observa din harta alăturată comuna GALAȚII BISTRIȚEI se află pe
o poziție de mijloc. Acest fapt duce la formularea recomandării de a se iniția proiecte în
vederea asigurării alimentării populației cu apă și racordarea la sistemul de canalizare.
Alimentarea cu apă și canalizarea sunt obligatorii atât pentru asigurarea unui nivel
acceptabil al calității vieții cât și pentru dezvoltarea activităților industriale în localitățile
respective.
Din punctul de vedere al calității infrastructurii rutiere locale (nivelul de asfaltare a
străzilor), situația este prezentată în harta alăturată. După cum se poate observa, doar
aproximativ 40% dintre localități beneficiază de o infrastructură rutieră locală adecvată.
Lipsa acesteia poate duce la un grad redus de atractivitate a localităților din perspectiva
potențialilor investitori în activități productive.
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In acest sens se recomandă ca în comuna GALAȚII BISTRIȚEI să se investească în
infrastructura rutieră locală astfel încât să se creeze un avantaj competitiv față de alte
unități administrativ teritoriale.

Fig.15. Harta – nivelul de dezvoltare a infrastructurii rutiere

Din punct de vedere al nivelului serviciilor de sănătate, situația este prezentată în harta
alăturată. Au fost luate în calcul numărul de dispensare și cabinete medicale la numărul
de locuitori, precum și farmaciile raportate în cadrul localităților.

După cum se poate observa, nivelul de acces al populației la serviciile de sănătate de
bază este satisfăcător pentru majoritatea localităților. De remarcat totuși că nu există date
privind calitatea acestor servicii.
În schimb, problema majoră este accesul mai puțin facil la servicii medicale complexe,
precum ar fi serviciile de analize medicale, investigații, precum și intervenții complexe în
cadrul spitalelor.
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Fig.16. Harta – nivelul de dezvoltare a serviciilor de Sănătate

Fig.17. Harta – nivelul de dezvoltare a infrastructurii pentru cultură
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Din punct de vedere al infrastructurii pentru sport și cultură, situația este prezentată în
hărțile de mai jos. Pentru infrastructura sportivă s-au luat în calcul numărul de săli de
sport și capacitatea acestora raportată la numărul de locuitori și numărul de baze de
agrement. Pentru infrastructura pentru cultură au fost luate în calcul numărul de biblioteci
și sălile de spectacole (raportate la numărul de locuitori). Deși constatăm că există o
infrastructură acceptabilă pentru sport și cultură în zona rurală a județului, datele arată că
este subutilizată. În multe situații spațiile pentru cultură au o destinație mai puțin adecvată
(nunți, botezuri), lipsind planurile anuale de valorificare a acestor facilități cu diverse
evenimente culturale (spectacole de teatru unde să fie invitate trupe cu dorință de
afirmare, spectacole de muzică și dans etc.). Totuși zona rurală încă este deficitară în
ceea ce privește posibilitățile de valorificare a potențialului cultural, în special zonele cu
potențial turistic ridicat. În absența unor spații pentru spectacole este aproape imposibil
să valorifici tradițiile populare (dans, muzică), ca parte integrantă a serviciilor turistice.

Fig.18. Harta – nivelul de dezvoltare a infrastructurii sport
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În ceea ce privește industria, au fost analizate valorile privind unitățile industriale din
fiecare localitate (număr de unități și număr de angajați). Zona rurală ar putea fi
valorificată în viitor în activități cu caracter agricol, dar și în ceea ce privește fabricarea
de produse agro-alimentare în cadrul unor micro-unități de producție. Astfel de situații se
întâlnesc frecvent în zonele rurale din țările vestice, dar și în unele comune din România,
unde sunt puse în evidență micro unități de producere a produselor din lapte, carne, fructe
și legume.

Fig.19. Harta - nivelul de dezvoltare al industriei (toate tipurile de unități)

Din punctul de vedere al numărului de microferme și alte unități cu profil agricol (puncte
de prelucrare a laptelui, a pieilor, a lânii, abatoare), situația este prezentată harta de mai
jos. Se poate observa că, mai ales zonele din nordul și estul județului sunt deficitare din
acest punct de vedere, cu toate că resursele primare (efective de animale, pășuni) sunt
numeroase.
Din punct de vedere al infrastructurii pentru turism, situația este prezentată în harta
alăturată. Au fost luate în calcul unitățile turistice precum și capacitatea acestora (numărul
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de locuri de cazare oferite). După cum a fost semnalat și în alte capitole, având în vedere
patrimoniul istoric și cultural extrem de bogat, cele două parcuri naționale, tradițiile,
precum și specificul cultural german, și analizând harta de mai sus, se poate ușor
concluziona că nivelul de dezvoltare a infrastructurii pentru turism este extrem de scăzut
(și mult sub media pe țară).

Fig.20. Harta - nivelul de dezvoltare a unităților cu profil agricol
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Fig.21. Harta - nivelul de dezvoltare al infrastructurii pentru turism

Puncte cheie de importanță pentru Strategia de Dezvoltare Locală
Elemente de importanță

Posibilități de transpunere în Strategia
de Dezvoltare Locală

Comuna GALAȚII BISTRIȚEI se află din

investiții în capitalul uman existent și

punct de vedere al dezvoltării la mijlocul

dezvoltarea de proiecte care să permită

clasificării la nivelul județului Bistrița-

deschiderea de noi afaceri pentru

Năsăud astfel că potențialul de creștere a

persoanele din comună. Se revine la o

populației este scăzut, capacitatea de a

propunere anterioară cu privire la

deschide activități economice proprii este

înființarea unei întreprinderi economice

scăzută,

sociale. (SES)

Infrastructura rutieră, de alimentare cu

investiții în infrastructura rutieră, de

apă și gaze naturale este deficitară dar

alimentare cu apă și gaze naturale
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imperios necesară pentru creșterea
tuturor celorlalți indicatori.
Infrastructura serviciilor de sănătate este

investiți continue în infrastructura de

într-o stare medie spre adecvată, acest

servicii de sănătate pentru a se asigura

lucru neînsemnând că nu sunt necesare

condiții optime de viață cetățenilor.

investiți suplimentare.

Investițiile în infrastructura de sănătate
reprezintă un argument puternic pentru
persoanele care ar dori să se relocheze
în comuna GALAȚII BISTRIȚEI.

Din punct de vedere al infrastructurii de

investiții în baze de agrement și

sport și cultură nivelul actual este mediu,

reabilitarea infrastructurii culturale

ceea ce înseamnă că este nevoie la

(cămine culturale, săli și biblioteci).

nivelul comunei de investiții în baze de
agrement și reabilitarea infrastructurii
culturale (cămine culturale, săli și
biblioteci).
Nivelul de dezvoltare al industriei este

investiții în facilitarea deschiderii de start-

unul redus.

up-uri de către populație. Atragerea de
investitori in zona.
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1.7. GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “PROGRES TRANSILVAN”
Teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sînmihaiu de Cîmpie,
Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței este situat în partea de sud a județului
Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Deși deține un potențial de dezvoltare considerabil, la fel ca și alte zone rurale din țară,
acesta înregistrează un decalaj semnificativ față de zona urbană caracterizat în mare
parte prin deficiențe de ordin demografic – îmbătrânirea populației; economic – numărul
mare al populației ocupate în agricultura de subzistență și semi-subzistență, valoare
adăugată scăzută a produselor agricole și productivitate în agricultură scăzută, spirit
antreprenorial slab și lipsa accesului la informații; o infrastructură deficitară și o lipsă
constantă de acces la servicii de bază.
Toate acestea expun populația din teritoriul GAL spre riscul de sărăcie și excluziune
socială.
În vederea reducerii acestor decalaje, se prevede necesitatea utilizării unei abordări
multidimensionale, integrate și teritoriale, adaptată la caracteristici și rezultate specifice
situației din teren, implicând disponibilitatea diferiților actori de a coopera și coordona
acțiuni pentru realizarea unor obiective comune la nivel GAL.
Grupul de Acțiune Locală are în vedere dezvoltarea a două obiective specifice, respectiv:
-

Sprijinirea sectorului agricol;

-

Susținerea dezvoltării comunităților rurale.

1.7.1.CONTEXT PENTRU DEZVOLTARE SDL-GAL
Parteneriatul este alcătuit din reprezentanți ai sectorului public și reprezentanți ai
sectorului privat din teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș,
Sînmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței. Numărul total de
parteneri este de 30 din care 7 reprezentanți ai sectorului public și 23 reprezentanți ai
sectorului privat, ponderea partenerilor publici fiind de 23,33% din numărul total al
partenerilor, iar ponderea partenerilor privați de 76,67%. Comuna Budești are 2
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reprezentanți ai sectorului privat, comuna Miceștii de Cîmpie 4, comuna Milaș 4, comuna
Sînmihaiu de Cîmpie 5, comuna Silivașu de Cîmpie 5, comuna Teaca 2, iar comuna
Galații Bistriței are 1 reprezentant al sectorului privat.

Prezentarea teritoriului
Teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie,
Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței este situat în partea de sud a județului
Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată prin asocierea autorităţilor locale şi
judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.
Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul României.
Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei,
respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE.
Județul Bistrița-Năsăud este împărțit, din punct de vedere administrativ, într-un municipiu,
3 orașe și 58 de comune cu 235 de sate. Se învecinează cu județele Cluj, la vest,
Maramureș, la nord, Suceava, la est și Mureș la sud.
Suprafaţa judeţului este de 5.355,20 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării,
situându-se pe locul 28 printre judeţele României din punct de vedere al suprafeţei.
Populaţia stabilă a județului conform Recensământului populației și locuințelor 2011 INS,
este de 286.225 locuitori. Din totalul populației, 36.67% locuiește în mediul urban și
63,33% în mediul rural, procentul de bărbați este de 49,47%, iar de femei 50,53%.
Teritoriul acoperit de parteneriat este compus din 7 comune, are o suprafața totală de
452,18 km2, o populație stabilă conform Recensământului populației și locuințelor 2011
de 14.228 locuitori și o densitate medie de 31,46 loc/km2. Teritoriul are în componența
34 de localității.
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Vecinătăţi administrative.Teritoriul GAL are în imediata sa vecinătate oraşele Bistriţa
(județul Bistrița-Năsăud), Cluj-Napoca (județul Cluj) şi Reghin (județul Mureș), poziţia sa
având un rol deosebit în dezvoltarea economică, socială şi culturală a zonei. Cele 3 oraşe
reprezintă poli de interes şi de desfacere pentru produsele din zonă.
în partea de Nord, Nord-Est și Nord-Vest teritoriul se învecinează cu comunele Chiochiș,
Matei, Lechința, Șieu-Măgheruș, Mărișelu, Șieu, Șieuț din județul Bistrița-Năsăud, în
partea de Vest se învecinează cu județul Cluj, iar în partea de Sud și Sud-Vest cu județul
Mureș.
Teritoriul este străbătut de 2 drumuri naţionale: DN15A(E58) ce leagă orașul Reghin de
Bistrița și traversează județul prin comunele Teaca și Galaţii Bistriţei şi DN16 care leagă
orașele Cluj-Napoca și Reghin și trece prin comuna Silivașu de Cîmpie şi drumurile
judeţene: DJ151 care leagă în teritoriu comunele Sînmihaiu de Cîmpie şi Budeşti, DJ162
care leagă comunele Sînmihaiu de Cîmpie, Miceştii de Cîmpie şi Silivaşu de Cîmpie,
DJ173 care leagă comunele: Teaca şi Milaş. De asemenea, este străbătut de calea ferată
Luduş – Măgheruş – Bistriţa.
Relieful. Teritoriul este situat în Câmpia Transilvaniei, o unitate de coline înalte cu limita
la nord râul Someşul Mare, la sud Valea Mureşului, iar la est interfluviul Şieu-Teaca şi
Valea Şieului. Zona de câmpie are înălţimi de 500-600 m, văile sunt largi, adânci, fără
terase, cu aspect de culoar, cu versanţi degradaţi, albiile majore sunt puternic aluvionate.
Altitudinile depășesc 600 m în partea estică a comunelor Galații Bistriței și Teaca, unde
apare o culme deluroasă mai înaltă, Valea Dipşei, spaţiul în care se desfăşoară „tranziţia”
propriu-zisă dintre „câmpia” transilvană şi zona pericarpatică mai înaltă.
Clima. Tipul de climă este cel central transilvănean, de dealuri joase şi câmpie.
Temperatura medie anuală a aerului (C0) este cuprinsă între +8,50C şi +7,50C. Suma
medie anuală a precipitaţiilor atmosferice se situează între 690-750 mm. Numărul mediu
anual

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 141/310
Exemplar 1

În zonă se găsesc resurse naturale neexploatate pentru fabricarea materialelor de
construcții (nisipuri, pietrișuri, argilă), importante zăcăminte de gaze naturale, resurse de
sare și nămol terapeutic. Cea mai importantă resursă naturală este solul fertil care are ca
fond dominant brunul de pădure și cernoziomul, tipuri de sol prielnice desfășurării
activităților agricole și zootehnice.
Condițiile climaterice și geografice fac din teritoriul acoperit de parteneriat o zonă propice
practicării agriculturii, în special cultivarea cerealelor, a plantelor de nutreț, a cartofilor și
legumelor, pomiculturii și creșterii animalelor: bovine, ovine și porcine.
Economia. Agricultura este funcția economică dominantă a teritoriului acoperit de
parteneriat. Majoritatea întreprinderilor sunt micro-întreprinderi cu un număr mic de
angajaţi şi cifre de afaceri modeste sau P.F.A.–uri care activează în principal în domeniul
agricol sau comerț cu produse alimentare. Numărul mediu al salariaților4 în anul 2014 a
fost de 978 persoane, mai mic cu 4,68 % față de anul 2004 când au fost înregistrate 1026,
scădere care s-a realizat linear în ultimii 10 ani. Numărul șomerilor5 din teritoriu a crescut
linear în ultimii ani, înregistrându-se un număr de 346 persoane în anul 2014. În teritoriu
există 8 unități mai importante de procesare a produselor agricole: 4 fabrici de prelucrare
a laptelui, o fabrică de sucuri naturale, 2 mori de cereale, o fabrică de prelucrare a
produselor de morărit.
Teritoriul acoperit de parteneriat dispune de o suprafață agricolă de 35.761 ha,
aproximativ 79% din suprafata totală a acestuia. Ponderile cele mai mari din total
suprafață agricolă sunt deținute de terenurile arabile, pășuni și fânețe. Această repartiţie
a terenurilor determină structura activităților agricole în care ponderea este deţinută de
cultivarea cerealelor (8.599ha), a plantelor de nutreț și floarea soarelui(735ha), a cartofilor
și legumelor(1.066ha), precum și creșterea bovinelor(7050 capete), ovinelor(19.979
capete) și porcinelor (10.711 capete). Deși în prezent, suprafețele pomicole sunt scăzute,
zona are potențial pentru practicarea pomiculturii
Patrimoniul arhitectural și cultural. Conform Listei Monumentelor Istorice – 2010, în
fiecare comună de pe teritoriul GAL există importante situri arheologice, monumente ale
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eroilor și biserici monumente istorice: Biserica Evanghelică din Herina (sec. XIII), Biserica
Evanghelică din Teaca (sec. XIV), Biserica Reformată din Tonciu (sec. XV), Bisericile din
lemn “Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril” și „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Comunele
Sînmihaiu de Cîmpie și Silivașu de Cîmpie (sec. XVIII). Patrimoniul natural. În teritoriu
există situl Natura 2000 - Pajiștile Sărmășel - Milaș – Urmeniș, iar comuna Galații Bistriței
e cuprinsă în lista Zonelor cu valoare naturală ridicată.
Alte resurse naturale importante sunt Lacul de la Brăteni, pe lângă care s-a construit o
cabană(restaurant) şi un camping cu 8 căsuţe; Balta Lac Tonciu pe o suprafață de 4 ha,
ferma piscicolă Budurleni, crescătoria de mistreți din Comuna Sînmihaiu de Cîmpie,
Fondul de vânătoare nr. 31 Micești, Fondul de vânătoare nr. 31 Albești.
Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt turismul cultural, turismul sportiv
și agroturismul, pot fi organizate drumeții, plimbări cu căruța sau cu bicicleta atât pe la
stâne și fermele din zonă cât și pentru vizitarea monumentelor istorice.
Lipsesc însă structurile de primire turistică, meșteșugurile s-au pierdut în cea mai mare
parte, iar tradițiile și obiceiurile păstrate sunt doar cele folclorice și sunt manifestate cu
ocazia sărbătorilor sau zilelor comunelor.
Învățământ. În fiecare comună există câte o grădiniță, câte o unitate de învățământ
primar și gimnazial, iar în comuna Teaca există și o unitate de învățământ liceal. În anul
2014, numărul copiilor înscriși în la grădiniță a fost de 392 copii (mai mic cu 32,7% față
de anul 2004), numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial a fost de 1.463 elevi
(mai mare cu 3,3% decât în anul 2004), iar numărul elevilor înscriși în învățământul liceal
a fost de 251 elevi(mai mare cu 66% față de anul 2004). Numărul personalului didactic a
fost de 173 cadre didactice și nu a avut fluctuații mari în ultimii 10 ani.
Sănătate și social. În teritoriul există și funcționează 7 cabinete medicale de familie, în
fiecare comună câte unul, 4 cabinete stomatologice și 2 farmacii. În comuna Teaca există
o unitate medico-socială cu un număr de 14 paturi în anul 2014 (mai mic cu 30% față de
anul 2004). În teritoriu nu există alte centre sociale de îngrijire copii, bătrâni sau persoane
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cu nevoi speciale, există o sigură infrastructură de tip after-school. Doar 4 din cele 7
comune au un compartiment de asistență socială care funcționează în cadrul primăriei
având ca domeniu de activitate protecția persoanelor cu handicap.
Administrația Publică Locală. Activitățile și acțiunile de utilitate și de interes local
desfășurate sub autoritatea Administrației Publice Locale, au scop furnizarea de servicii
de utilitate publică și asigură, în măsura în care infrastructura permite acest lucru,
alimentarea cu apă, energie termică, gaze naturale, canalizarea,salubrizarea localităților,
iluminatul public și administrarea domeniului public.
1.7.2. ANALIZA SWOT
De interes este și faptul că membrii GAL beneficiază în mod egal de măsurile integrate
de dezvoltarea locale astfel pentru a concepe o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL)
este imperios necesar să luăm în considerare toate analizele realizate de membrii GAL,
specificul locale identificat precum și măsurile propuse.
GAL “PROGRES TRANSILVAN”, a realizat analiza SWOT, luând în considerarea
punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările privind teritoriul, populația,
activități economice și organizarea socială şi instituţională. Analiza a avut în vedere
teritoriul în ansamblul său şi acele caracteristici specifice care se regăsesc direct sau
indirect în priorităţile, domeniile de intervenţie şi măsurile stabilite în SDL.
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TERITORIUL
(caracteristici geografice – izolare – deservire –
infrastructuri) (centre de interes –patrimoniu –cultură –
mediu înconjurător)

Puncte tari
Teritoriul are în imediata sa vecinătate oraşele

Puncte slabe
5 din cele 7 comune de pe teritoriul

Bistriţa (județul Bistrița-Năsăud), Cluj-Napoca acoperit de parteneriat sunt considerate
(județul Cluj) şi Reghin (județul Mureș).
Teritoriul este străbătut de 2 drumuri

zone sărace.
Mai puțin de 50% din lungimea drumurilor

naţionale: DN15A(E58) şi DN16 şi 3 drumurile comunale din teritoriu este asfaltată.
judeţene importante: DJ151, DJ162 și DJ173.
Alimentarea cu apă se face în cea mai
Teritoriul este străbătut de calea ferată
mare parte a localităților din fântâni iar
Luduş – Măgheruş – Bistriţa.
canalizare nu există încă.
Condițiile climaterice și geografice fac din
Relieful este reprezentat prin coline,
teritoriul acoperit de parteneriat o zonă
neexistând peisaje deosebite pentru a se
propice practicării și dezvoltării agriculturii.
putea dezvolta turismul peisagistic.
Solul este fertil prielnic desfășurării
activităților agricole și zootehnice.
În teritoriu există un sit Natura 2000 și o
comună cuprinsă în lista Zonelor cu valoare
naturală ridicată.
Colectarea și transportul deșeurilor este
realizat de către operatorul județean de
salubritate.
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Oportunități

Amenințări

Valorificarea potențialului agricol al zonei prin
dezvoltarea

unei

agriculturi

durabile, infrastructurii insuficiente.

performante și competitive.
Valorificarea

Resursele financiare pentru dezvoltarea
Puterea financiară a fermierilor din zonă ar

resurselor

naturale putea rămâne scăzută dacă nu se găsesc

neexploatate pentru fabricarea materialelor soluții inovatoare și nu se deschid spre
de

construcții

(nisipuri,

pietrișuri,argilă), asociere.

zăcăminte de gaze naturale, resurse de sare
și nămol terapeutic.

Terenurile agricole
degradează

prin

neexploatate se

procese

de

eroziune

Implementarea în teritoriu a Masterplanului pluvială şi procese de deplasare în masă din
județean pentru proiectul ”Extinderea şi etajul deluros.
modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în Bistriţa-Năsăud” cu efect asupra
creșterii numărului de invesții și dezvoltarea
agriculturii.
Deschiderea instituţiilor publice din zonă la
relaţii de parteneriat.
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POPULAŢIE
(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi
competenţe specifice teritoriului)

Puncte tari
-

Populaţia este echilibrată pe sexe.
În teritoriu există diversitate etnică.
Există forţă de muncă ieftină, specializată în

Puncte slabe
Populaţia este îmbătrânită demografic, cu
un grad de îmbătrânire avansat.
În ultimii ani migraţia s-a amplificat, în

anumite sectoare ale economiei precum special migrația populaţiei tinere.
agricultura, construcţiile, comerțul.
Nivelul investiţiilor în capitalul uman este
Infracționalitatea este extrem de redusă în
scăzut.
teritoriu.
Numărul persoanelor care nu sunt
Apropierea teritoriului de oraşele Bistriţa,
ocupate sau sunt șomeri este mai mare
Cluj-Napoca și Reghin, facilitează populaţiei
decât numărul persoanelor active.
satisfacerea nevoilor de educaţie, cultură,
Populaţia rurală matură şi vârstnică se
asistenţă medicală şi socială.
adaptează lent la schimbările economice şi
Densitatea populației este mică:
sociale actuale.
31,46 loc/km2.
Nu există structuri şi reţelele de informare
şi orientare profesională în teritoriu.
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Oportunități
Valorificarea potenţialului uman neocupat
prin trecerea de la o agricultură de
subzistență la una performantă.
Creşterea gradului de ocupare a populației
şi implementarea unor măsuri de sprijinire a
şomerilor.
Implicarea populației în proiecte care
presupun schimburi de experiență în țară și
străinătate.
Specializarea tinerilor în domeniile cu
potențial de dezvoltare în teritoriu.
Folosirea facilităților oferite de programele
europene pentru menținerea și atragerea
tinerilor în mediul rural.
Îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţii
rurale prin implicarea tinerilor mai bine
pregătiţi şi cu alte viziuni.
Sprijinirea populației vârstnice, a cărei
pondere e în creștere, prin proiecte sociale.

Amenințări
Accentuarea fenomenului de îmbătrânire
a populaţiei.
Accentuarea fenomenul de migraţie a
populaţiei spre oraşe sau alte ţări care
asigură venituri salariale.
Grad de succes redus în implementarea
politicilor europene datorită unei lipse de
educație adecvată.
Menținerea
agricultură.

șomajului

mascat

în
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ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(primar – secundar - terţiar – servicii – turism)

Puncte tari

Puncte slabe

Potenţialul economic existent este majoritar Numărul salariaților a scăzut cu aproape 5%
agricol și există tradiţii locale în creşterea în ultimii 10 ani.
animalelor şi cultivarea plantelor.

80% din numărul exploatațiilor agricole au

Suprafață agricolă reprezintă aproximativ suprafețe mai mici de 5 ha, agricultura
79% din suprafata totală a teritoriului.
practicată în zonă fiind de subzistență și
Terenurile arabile reprezintă peste 50% din semi-subzistență.
suprafața agricolă.

Dotarea

Condițiile zonei sunt favorabile atât cultivării
cerealelor, plantelor de nutreț, cartofilor și
legumelor cât și creșterii bovinelor, ovinelor și
porcinelor.
În

teritoriu

tehnică

a

fermelor

este

necorespunzătoare, activităţile agricole sunt
realizate cu tehnologii învechite, lipsesc
capacitățile de stocare, condiționare, sortare
și ambalare.

există

importante

situri

arheologice și biserici monumente istorice,
situri Natura 2000, lacuri și ferme piscicole,
domenii de vânătoare.
În teritoriu există un număr de 6.786
exploatații agricole.

Numărul formelor asociative este foarte
scăzut.
Predomină fermele caracterizate prin
putere economică şi deschidere către piaţă
reduse, orientate spre consumul propriu.
Competitivitatea produselor agricole este
redusă pe piaţa internă şi externă, lipsesc
produsele cu valoare adăugată ridicată.
Meşteşugurile (artizanatul, țesutul, etc.) și
gastronomia locală s-au pierdut în cea mai
mare parte, iar tradițiile și obiceiurile rămase
sunt în general cele folclorice.
Atât baza materială a turismului cât şi
serviciile sunt slab dezvoltate.
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Oportunități

Dezvoltarea
competitiv

Amenințări

sector

agricol Lipsa surselor de cofinanţare pentru

prioritate

pentru proiectele potenţial finanţabile din fonduri

unui
ca

îmbunătățirea nivelului de trai din europene.
teritoriu.

Perpetuarea

agriculturii

de

Valorificarea potențialului ridicat subzistenţă.
pentru cultivarea cerealelor, cartofilor

Întârzierea

întăbulării

terenurilor

și legumelor, pomiculturii și pentru agricole.
creșterea animalelor.

Costuri ridicate pentru retehnologizare

Înființarea cooperativelor agricole în agricultură.
și/sau a grupurilor de producători și

Eroziunea și degradarea solului care

accesarea de către acestea a unor duce la scăderea randamentului în
proiecte europene pentru investiții agricultură.
colective.

Adâncirea

dezechilibrului

dintre

Oraşele Bistriţa, Cluj-Napoca şi cererea şi oferta locurilor de muncă.
Reghin să fie folosite ca poli de interes

Accentuarea fenomenul de migraţie a

şi de desfacere a produselor din zonă. forței de muncă spre oraşe sau alte ţări
Transformarea

fermelor

în care asigură venituri salariale.

exploataţii orientate către piaţă.
Stimularea fermierilor să acceseze
fonduri europene pentru a-și dezvolta
exploatațiile

și

a

crește

competitivitatea pe piață.
Amenajarea piețelor agroalimentare
sau spații pentru organizare de târguri
care să vină în sprijinul producătorilor
din zonă.
Realizarea

unor

acțiuni

de

cooperare cu alte zone, regiuni sau țări
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pentru schimb de experiență și acces
la bune practici.

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională)

Puncte tari

Puncte slabe

În fiecare comună există câte o unitate de Susţinere bugetară pentru serviciile de
învățământ primar și gimnazial, iar în asistenţă medicală, învăţământ, cultură,
comuna Teaca există și o unitate de artă şi sport este insuficientă.
învățământ liceal.

Lipsesc dotările necesare dezvoltării

În teritoriul există și funcționează 7 serviciilor publice de bază.
cabinete medicale de familie, în fiecare
Numărul de copii a căror părinți sunt
comună câte unul și o unitate medico- plecați în străinătate este mare.
socială în comuna Teaca care deservește
tot teritoriul.
Există personal calificat în domeniul
sănătăţii şi învăţământului și nu au fost
fluctuații în acest sens, în ultimii ani.
Numărul elevilor înscriși la liceu a
crescut cu 66% în ultimii 10 ani.

Numărul copiilor înscriși la grădiniță a
scăzut cu 32,7% în ultimii 10 ani.
Lipsesc unitățile de învățământ
profesional.
Numărul ONG-urilor şi asociaţiilor
active este foarte mic.
În teritoriu nu există centre sociale,
de îngrijire copii, bătrâni sau persoane
cu nevoi speciale, există o sigură
infrastructură de tip after-school.
Doar 4 din cele 7 comune au un
compartiment de asistență socială care
funcționează în cadrul primăriei cu
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domeniu de activitate protecția
persoanelor cu handicap.
Oportunități
Accesarea

fondurilor

Amenințări
europene

din Lipsa condițiilor atractive pentru a atrage

domeniile social, învățământ, resurse personal tânăr în domeniile: învățământ,
umane, administrație publică, etc.

educație, sanitar, social, administrație

Posibilitatea preluării și adaptării publică.
metodelor de bună practică din țară sau
țări ale Uniunii Europene.

Cadrul legislativ deficitar în domeniul
protecției și asistenței sociale.

Dezvoltarea serviciilor de bază în

Neadaptarea

programelor

din

spaţiul rural. Promovarea voluntariatului domeniul incluziunii sociale la realitățile
ca

formă

de

individului la

participare
rezolvarea

activă

a din teritoriu, riscul crescut de a nu fi

problemelor accesate sau de a nu obține rezultate

comunităţii.
Dezvoltarea unor proiecte sociale care
să protejeze categoriile defavorizate ale
populației și să favorizeze integrarea lor
socială.
Cooperare cu alte zone, regiuni sau țări
pentru schimb de experiență și acces la
bune practici în vederea consolidarii
capacității instituționale și a eficienței
administrației publice.

durabile.
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1.7.3. PREZENTAREA SUCCINTĂ A MĂSURILOR PROPUSE
SDL 2021-2027 - GALAȚII BISTRIȚEI reprezintă o strategie pe termen scurt și mediu
care să indice direcția de dezvoltare a unității administrativ teritoriale pentru următoarea
perioadă de timp luând în considerare toți factorii care pot să influențeze în sens pozitiv
sau negativ.
1. OBIECTIV SPECIFIC 1 – Sprijinirea sectorului agricol.
Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 1
- Favorizarea competitivității agriculturii.
1.1. Prioritate specifică 1 – Creșterea durabilității exploatațiilor și a competitivității
ramurilor agricole specifice teritoriului.
Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P2 “Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor”.
1.1.1. Domeniul de intervenție specific 1 – Creşterea veniturilor și orientarea spre piață
prin restructurarea și modernizarea exploatațiilor agricole.
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2A “Îmbunătățirea
performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre
piață, precum și a diversificării activitățiilor agricole”.
1.1.1.1. Măsura de finanțare M1/2A – “Investiții în dezvoltarea și modernizarea
exploatațiilor agricole din teritoriu GAL”
1.1.2. Domeniul de intervenție specific 2 – Dezvoltarea exploatațiilor agricole și creșterea
competitivității acestora prin întinerirea generațiilor de fermieri.
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2B - “Facilitarea
intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînoirii
generațiilor”.
1.1.2.1. Măsura de finanțare M2/2B – “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”
1.2. Prioritate specifică 2 – Promovarea asocierii în agricultură
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Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P3 “Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură“.
1.2.1. Domeniul de intervenție specific 3 – Îmbunătățirea competitivității producătorilor
primari prin susținerea asocierii acestora.
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 3A - “Îmbunătățirea
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale”.
1.2.1.1. Măsura de finanțare M3/3A – “Sprijin pentru grupurile și organizațiile de
producători din teritoriu GAL“
2. OBIECTIV SPECIFIC 2 – Susținerea dezvoltării comunităților rurale
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 3 “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”.
2.1.Prioritate specifică 3 – Promovarea dezvoltării economice, reducerii sărăciei și
îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din teritoriu.
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013- Prioritate de dezvoltare rurală P6
“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale”.
2.1.1. Domeniul de intervenție specific 4 – Încurajarea dezvoltării locale și facilitarea
accesului populației la serviciile de bază.
Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 6B - “Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale”
2.1.1.1. Măsura de finanțare M4/6B - “Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și
îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”
2.1.1.2. Măsura M5/6B - “Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației
din teritoriul acoperit de GAL”
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PARTEA II – PREZENTAREA GENERALĂ
2.1. PREZENTAREA COMUNEI GALAȚII BISTRIȚEI
Scopul acestei secțiuni din SDL este de a prezenta principalele caracteristici existente la
nivelul comunei și analiza, interpretarea datelor într-o manieră obiectivă.
Comuna Galaţii-Bistriţei este situată în zona sudică a Judeţului Bistriţa-Năsăud
localizându-se mai exact, între comunele Şieu-Măgheruş în partea de nord, comuna
Mărişelu în nord-est, comuna Lechinţa la vest şi comunele Sânmihaiu de Câmpie şi
Teaca la sud - sud - est. În ceea ce priveşte distanţa dintre centrul comunei Galaţii-Bistriţei
şi centrele comunelor vecine constatăm următoarele: se situează la 12 km de Teaca, la
9 km de Lechinţa, la 17 km de Mărişelu şi nu în ultimul rând la 22 km faţă de municipiul
Bistriţa.
Ca şi suprafaţă, comuna Galaţii-Bistriţei ocupă aproximativ 7126 ha, din care 413 ha
intravilanul localităţilor.
Căi de comunicaţie: DN 15A - traversează comuna prin localităţile Galaţii-Bistriţei, Dipşa
şi Herina; DJ 154 D- face legătura cu Albeştii-Bistriţei; DC 16 - face legătura cu localitatea
Tonciu.
Geografic, este situată la contactul dintre complexul Bistriţa-Şieu şi Câmpia
Transilvaniei.
Hidrografic - teritoriul este străbătut de valea Dipşei care constituie colectorul principal al
apelor din teritoriu.
Relieful, reprezentat prin:
- Dealurile Şieului - în partea de est a comunei (o culme deluroasă înaltă, cu altitudini ce
depăşesc 600m, culme care este flancată la sud-vest de Valea Dipşei)
- Câmpia Transilvaniei - în partea central-vestică - relief colinar cu altitudini în jur de 500
m.
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Geologic - cernoziomuri levigate, saraturi, coluri aluvionare, roci impermeabile.
Climatul este temperat - continental, cu temperatură medie anuală de 8,5 grade Celsius
şi precipitaţii de 750 - 800 mm/an..
Comuna Galaţii-Bistriţeiare în componenţă cinci sate: Galaţii-Bistriţei - reşedinţa de
comună, Dipşa, Herina, Tonciu şi Albeştii-Bistriţei.
Specific demografic
Numărul de locuitori stabilit în urma recensământului din anul 2012 este de 2158, dintre
care 1967 având naţionalitate română, iar 191 nationalitate maghiară.
De asemenea la nivelul comunei Galaţii-Bistriţei apare şi o scădere însemnată a
populaţiei după circa 70-100 de ani. Cauzele care au determinat acest fapt sunt
următoarele:
- Scăderea natalităţii, a numărului de căsătorii;
- Perspectivele extrem de rare de încadrare în câmpul muncii a tineretului;
- Îmbătrânirea populaţiei;
- Se pune accent pe somaj şi nu pe locurile de muncă; cronicizarea unor boli profesionale;
cardiovasculare, pulmonare, reumatism, etc.;
- Scăderea nivelului de trai si a stării de sănătate a populaţiei;
- O mare parte a tinerilor comunei şi-a găsit de lucru în: Spania, Austria, Italia, Germania,
si alte state europene.
Resurse naturale
Climatul zonei impune prezenţa pădurilor de foioase, care sunt formate în mare
parte din: specii de stejar, fag, carpen, la care se adaugă molidul, teiul, cireşul păsăresc,
părul pădureţ, mărul pădureţ, jugastrul, frasinul, şi multe alte specii pe care le găsim în
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zonele de câmpie: plopul, salcâmul, şi arbuşti, ca de exemplu: alunul, socul, măceşul,
porumbarul, salcia, hameiul etc.
Încă din cele mai vechi timpuri, fauna era una din ramurile cele mai variate, însă,
odată cu trecerea timpului acesta a traversat câteva modificări, atât în ceea ce priveşte
numărul speciilor, cât şi în privinţa numărului indivizilor din cadrul aceleiaşi specii. Cele
mai des întâlnite animale de aici sunt: mistreţul, căpriorul, lupul, ursul, cerbul, vulpea,
bursucul, dihorul, nevăstuica, cârtiţa, ariciul, iepurele, veveriţa, şoarecele de câmp,
şoarecele de pădure, jderul.
Reptilele sunt reprezentate de şarpele de casă, de pădure, şopârla de câmp,
însoţite şi de un număr considerabil de specii de broaşte.
Ca şi specii de păsări aparţinătoare comunei putem preciza: uliu, cucuvea,
huhurez, bufniţă, ciocănitoare, pupăză, vrabie, ciocârlan, ciocârlie. Există şi câteva păsări
migratoare ce poposesc la noi în perioada caldă de peste an sunt: rândunica, graurul,
mierla, sturzul, cucul.
Este bine de ştiut şi faptul că odată cu micşorarea suprafeţei forestiere şi vânatul
excesiv din trecut a apărut şi împuţinarea indivizilor din cadrul speciilor de animale şi
păsări, câteva dintre acestea rar mai putând fi văzute pe teritoriul comunei noastre.
Asistenţă socială, cultură, sport, învăţământ şi artă
Structura învăţământului este împărţită în învăţământ preşcolar care îşi desfăşoară
activitatea în trei localuri unde sunt cuprinşi 65 de copii preşcolari, apoi se încadrează
învăţământul primar şi cel gimnazial care îşi desfăşoară activitatea în cinci localuri care
cuprind 300 de elevi.
Comuna Galaţii-Bistriţei a fost dintotdeauna foarte bine dezvoltată şi din punct de vedere
folcloric, predominând folclorul autentic care s-a manifestat cu ocazia diferitelor
evenimente din viaţa locuitorilor comunei, dar şi în cadrul manifestărilor agrare,
agricultura fiind activitatea de bază a locuitorilor comunei Galaţii-Bistriţei.
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Începănd cu anul 2008,în interiorul căminului cultural Dipşa au avut loc şi activităţile
Ansamblului de cântece şi dansuri populare "CUNUNA DE SÂNZIENE", foarte bine
cunoscut la nivel judeţean, dar şi la nivel naţional.
În localitatea Galaţii-Bistriţei îşi desfăşoară activitatea şi biblioteca comunală, care
satisface nevoia de lectură a tuturor locuitorilor comunei Galaţii-Bistriţei. Această instituţie
deţine un fond de carte de peste 11.000 volume care se află în grija deosebită a
bibliotecarului.
În momentul de faţă şi şcoala generală are în posesie un număr peste 2.000 de volume
de cărţi, care au principala destinaţie pentru elevii şi cadrele didactice din interiorul şcolii
gimnaziale din comună.
Din punct de vedere religios, credinţa ca drept constituţional şi nu în ultimul rând ca şi
componentă a manifestărilor spirituale din interiorul acestei comune, îşi desfăşoară
activitatea în cadrul instituţiilor de cult care ţin de Biserica Ortodoxă, Biserica Grecocatolică, Cultul Penticostal, şi Cultului Adventist de Ziua a 7-A.
Persoanele care ţin de alte culte religioase legal recunoscute, au dreptul de a se
manifesta liber de câte ori au ocazia şi în locurile pe care aceasta le crede de cuviinţă în
limitele dispoziţiilor legale.
Nu în ultimul rând, comuna deţine şi o reţea sanitară în a cărei alcătuire intră cabinetul
medical individual, cu dotari minime, loc în care îşi desfăşoară activitatea 1 medic de
familie însoţit de 1 asistentă medicală precum şi o farmacie.
De asemenea, sportul din comună, a primit dintotdeauna atenţie deosebită din partea
autorităţilor, având în localitatea Dipşa o echipă de fotbal înscrisă în competiţia judeţeană.
Baza sportivă a comunei este formată din trei terenuri de fotbal şi două terenuri de
minifotbal, terenuri cu gazon sintetic construite în anul 2014 şi 2016, din care unul se află
în localitatea Dipşa, iar altul în incinta şcolii gimnaziale Galaţii-Bistriţei, terenuri care pot
fi folosite şi de către elevi pentru orele de educaţie fizică.
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Turismul
Printre atracţiile turistice cele mai importante putem evidenţia Biserica evanghelica
Herina, construita în secolul al XIII-lea, monument ce se înalţă impozant, fiind vizibilă din
toata zona. O alta biserică importantă atat ca si patrimoniu naţional cât şi ca frumuseţe
este biserica de la Dipsa, ctitorită în secolul XV.
Istorie locală
Istoria localității GALAȚII BISTRIȚEI se împletește strâns cu istoria Transilvaniei, jucând
rolul de punte de legătură materială și spirituală între românii din Transilvania, Maramureș
și Moldova.
Comuna Galații Bistriței este situate în partea central-sudică a județului la 21 km de
Bistrița și are o suprafață de 76 km² cu relief deluros.
În Conscripția fiscala a Transilvaniei din 1750

apare Posesiunea Galații Bistriței

aparținând comitatului Dăbâca Inferioară, ținut în care locuitorii se ocupau cu comerțul
din produse gospodărești, fiind un ținut de fertilitate medie, lipsit de vii și păduri.
Descoperiri arheologice au scos la lumina faptul că prima așezare locuită se afla pe
delușorul numit "Hrube", acolo au fost descoperite urme de așezări omenești datând de
pe vremea dacilor , din sec. III – II î.Hr. Atestarea documentară a satului Galații Bistriței
se face într-un document din data de 21 noiembrie 1345, pe râul Lechința, moșie
împărțită între fiii lui Iacob și Ioan, din neamul Cheeh. (Galoz, Galocz).
La 1733 erau 35 de familii greco-catolice, fără preoți.
În anul 1750 în conscripția episcopului de Blaj, Petru Pavel Aron, localitatea figurează
scrisă în limba română cu grafie arhaică maghiară, Gelacz.
La 1850 se înregistrau 842, din care 813 erau români, 3 maghiari, 1 sas, 21 țigani, 4 evrei.
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Satul Galații Bistriței (germană – Heresdorf, maghiară Gelacz), conform Legii nr. 2 din
1720

1784

1830

1850

1890

1920

1930

1941

1956

1970

Numărul locuitorilor
271

693

640

842

965

816

1968, deținea Albeștii Bistriței, Dipșa, Herina, Tonciu.
GALAȚII BISTRIȚEI în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1973

1041

1062

976

893

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 160/310
Exemplar 1

2.2. Demografie – evoluție și context actual
Conform rezultatelor recensământului din anul 2011, populația comunei GALAȚII
BISTRIȚEI era de 2201 locuitori (dintre care 1734 români, 197 maghiari, 86 romi, 10
germani).
Pentru o mai bună înțelegere a aspectelor sociale specific comunei GALAȚII BISTRIȚEI,
trebuie relevate câteva aspecte precum: evoluția populației, structura populației dupa
diverse criterii, problemele legate de resursele și piața forței de muncă.

Evoluția populației
Analiza populației se realizează pe baza populației înregistrate la recensăminte. La
recensământul din 2011 se înregistra în comuna GALAȚII BISTRIȚEI o populație de
2201. Pentru a putea urmări evoluția populației se folosesc datele pentru o perioadă de
10 ani, respectiv 2002-2011.
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Evoluția populației comunei GALAȚII BISTRIȚEI între 2002-2011

Sursă

date: INS

Populația comunei GALAȚII BISTRIȚEI înregistrează în perioada 2002-2011 o scădere
constantă, pierzând în acest interval 289 de persoane.
Distribuția populație per gospodărie a evoluat și ea în această perioadă prin scăderea
numărului de gospodării.

Infrastructură culturală
O componentă importantă a vieții satului este cea culturală, domeniu care poate contribui
în mod specific la creșterea gradului de atractivitate a satului pentru populația tânără.
Mijloacele prin care se induce cultură în mediul rural sunt: căminele culturale, bibliotecile,
cinematografele, radioul, televiziunea.
Instituțiile de cultură din comuna GALAȚII BISTRIȚEI sunt căminele culturale și biblioteca
comunală.
La nivelul comunei există lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni religioase
creștine.
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Infrastructura sanitara
Din datele existente la nivel județean rezultă că în comuna GALAȚII BISTRIȚEI există
infrastructura de bază necesară furnizării serviciilor medicale către populație. În comuna
GALAȚII BISTRIȚEI, serviciile medicale sunt furnizate populației prin intermediul unui
cabinet medical de familie.
Căi de comunicare:
În vederea stabilirii și realizării strategiei de dezvoltare locală, pentru valorificarea la
maximum a rețelei existente și a potențialelor de infrastructuri și dotări, ca și pentru
stabilirea posibilităților de intervenție imediată, s-a urmărit modul în care sunt rezolvate
principalele noduri rutiere, sistemul major de artere, organizarea circulației, analizânduse, totodată, în ce măsură căile de comunicație aferente localității corespund condiției
majore de funcționalitate individuală și în corelare, având în vedere necesitatea integrării
în sistemul județean și regional.
Obiectivele majore ale strategiei, corelate cu normele tehnice în vigoare prevăd
proiectarea

străzilor,

intersecțiilor,

profilurilor

caracteristice,

parcajelor

pentru

satisfacerea condițiilor de trafic și de încadrare urbanistică. Aceasta se referă la străzile
nou propuse.
Rețeaua de drumuri pe teritoriul comunei este satisfăcătoare deservirii relațiilor comunei
localitățile învecinate.
Circulația majoră, constituită în principal pe traseele drumurilor naționale E578 precum și
pe drumurile locale, se va păstra și în viitor, de aceea principala cerință care va trebui
îndeplinită este ca autoritățile locale să urmărească respectarea zonelor de siguranță și
protecție, neaprobând amplasarea de noi construcții, panouri, vegetație înaltă, pentru
asigurarea vizibilității în intersecțiile cu străzile din localitate.
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Mediul înconjurător și surse de poluare
Particularitățile mediului natural, corelate cu tipul și potențialul resurselor naturale, gradul
de ocupare a teritoriului, tipul și gradul de dezvoltare a economiei comunei, impune ca o
atenție sporită să fie acordată problemelor de protecție, conservare și refacere a mediului.
Pe teritoriul localității GALAȚII BISTRIȚEI nu există în prezent surse importante de
poluare care să acționeze asupra factorilor de mediu: sol, aer, apă. Totuși, se remarcă
unele surse de poluare datorate activităților umane sau lipsei de preocupare pentru
protecția mediului:
-Numărul redus al lucrărilor de regularizare a cursurilor principale de apă, ceea ce
conduce la eroziuni de mal și local la inundații în cazul debitelor crescute cauzate de
precipitații importante.
-Analizele de laborator au arătat că există frecvențe depășiri la indicatorii NO2 și CCOMn
și la cei bacteriologi. Aceste depășiri se datorează insuficienței de colectare, transport și
epurare a apelor uzate menajere, neamenajarea rampelor de deseuri menajere, precum
și cele rezultate din activități zootehnice. O problemă esențială ce a contribuit la poluarea
apei o reprezintă grupurile sanitare din gospodăriile individuale care în majoritatea
cazurilor, sunt construite impropriu în apropierea fântânilor sau a surselor de apă, nefiind
protejate prin betonarea pereților.
-Prezența fenomenului de alunecare a terenului în unele zone de văi și viroage.
-Degradări ale terenurilor în urma scurgerilor torențiale cu ocazia precipitațiilor abundente
-Poluarea solului, aerului din cauza deșeurilor menajere.
-Degradarea calității apelor de suprafață datorită deșeurilor menajere (în special a PETurilor), a dejecțiilor animaliere și a deversării unor ape uzate nepurtate în cursurile de apă
-Circulația auto de pe E578, este foarte intensă, constituie un factor de poluare a mediului
- Poluare atmosferică cu noxe, poluare fonică.
-Poluarea aerului cu praf transportat de vânt.
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2.3. Administrație locală
Primăria Comunei GALAȚII BISTRIȚEI este condusă în anul 2021 de primar Vasile
Vermeșan care a ocupat această funcție începând cu anul 2020.
Consiliul local în anul 2021 este format din următorii membri:
Apartenenţă
Nr. crt.

Nume, prenume

politică

1

Arcălean Dorel-Ioan

Partidul Social Democrat

2

Budulicean Emilian-Vasile

Partidul Social Democrat

3

Bumbu Ancuța-Maria

Partidul Social Democrat

4

Buzan Dan

Partidul Social Democrat

5

Cosma Nicolae

Partidul Social Democrat

6

Cozma Marian

Partidul Social Democrat

7

Măerean Ilie-Valentin

Partidul Social Democrat

8

Pleșa Iosif-Lucian

Partidul Social Democrat

9

Băilă Floare

Partidul Național Liberal

10

Moldovan Cristina

Partidul Mișcarea Populară
Uniunea Democrată Maghiară din

11

Szilagyi Ileana

România
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2.3.1. Organigrama Primăriei Comunei GALAȚII BISTRIȚEI:
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- SINTEZA -
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2.4. VOLUNTARIATUL CA RESURSĂ DE DEZVOLTARE A BUNĂSTĂRII SOCIALE
În baza Legii 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat, articolele 6-7 există
următoarea obligație legală:
Art.6. - Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin
includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre
rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale şi nu ca modalitate de
reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea
priorităţilor locale sau naţionale.
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Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca metodă
recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile
lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acţiuni umanitare,
mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai
organizaţiei gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în
vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de
către voluntari, precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a
rezultatelor şi impactului social survenit.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de
evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a
fiecărui an.
În baza interviurilor acordate dar și a informațiilor obținute din comunitate (prin
chestionare aplicate voluntarilor identificati) activitatea de voluntariat nu este văzută ca
fiind o resursă demnă de luat în seamă ci este confundată cu „munca patriotică” care se
efectua în mod forțat înainte de 1989. De asemenea voluntariatul este privit ca o activitate
rezervată copiilor „mici” din ciclul primar și gimnazial.
Pentru ca Voluntariatul să devină o RESURSĂ așa cum se dorește la nivel național este
nevoie de schimbarea mentalității, eliminarea stigmatului pentru cei care practică
voluntariatul (cei care aleg să faca voluntariat sunt numiti „fraieri” sau „prosti”) și
transformarea voluntariatului intr-o bună practică.
În acest sens propunem următoarele acțiuni:
➢ Recunoașterea voluntariatului in mod public in cadrul serbărilor si festivitatilor din
comuna
➢ Activitati de voluntariat impreuna cu intreaga comunitate
➢ Promovarea voluntariatului prin puterea exemplului
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➢ Atragerea de organizații non-profit și încurajarea înființării unor astfel de organizații
care să dezvolte proiecte și programe la nivel local
➢ Acțiuni comune ale primăriei, consiliului local și școlii în domeniul voluntariatului
➢ Susținerea din punct de vedere financiar al activităților de voluntariat
➢ Afișarea rezultatelor acțiunilor de voluntariat în mod public.
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PARTEA III INTERPRETAREA DATELOR ȘI ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
Cu ajutorul informațiilor statistice, a informațiilor colectate în comuna GALAȚII BISTRIȚEI
dar și a documentelor programatice adiacente prezentei SDL au fost identificate o serie
de programe, măsuri, proiecte și acțiuni care pot contribui la îmbunătățirea situației
curente și atingerea scopului și a obiectivelor stabilite.
3.1. Metodele de colectare a datelor utilizate
Principalul instrument de studiu a fost analiza de document și interviul nestructurat. Au
fost alese ca metode de studiu datorită beneficiilor superioare altor metode.
Documentele în accepțiunea științelor sociale semnifică un obiect sau un text care oferă
o informație despre un fenomen social.
Putem cerceta un subiect urmărind urmele
lăsate de către acesta (urme directe sau
obiecte sau urme indirecte – texte în care
este reflectat subiectul nostru). În funcție
de modul de aplicare metoda poate fi
folosită

pentru

colectarea

de

date

cantitative și calitative. În funcție de
documentele
metoda

disponibile

pentru

a

face

putem

folosi

cercetări

cu

obiective extrem de diverse, acoperind
toate obiectivele posibile. Metoda este una
discretă, în care nu întâmpinăm probleme de reactivitate. (Șandor, 2012) Se poate
acoperi o arie geografică sau temporală mult mai mare.
Analiza datelor și a informațiilor colectate s-a concretizat în realizarea unor analize de tip
SWOT pentru fiecare domeniul abordat și a notelor care descriu programele, măsurile,
proiectele și acțiunile care trebuie întreprinse.
Domeniile în care a fost realizată analiza SWOT sunt:
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➢ Administrație publică locală
➢ Infrastructură rurală și de mediu
➢ Educație și cultură
➢ Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
➢ Economie
➢ Turism
3.2. Analiza SWOT – Administrație publică locală
Puncte tari

Puncte slabe

1. Calitatea resurselor umane

1. Dificultăți întâmpinate la

evidențiată prin procentul ridicat al
personalului cu studii superioare;
2. Adoptarea celor mai eficiente metode
de fidelizare a personalului;
3. Permanenta deschidere spre înnoire
și perfecționare;
4. Capacitatea ridicată de adaptare a
resurselor umane la modificările
cadrului legislativ și la diversitatea
sarcinilor de serviciu;
5. Încredere,

respect, loialitate

pentru manageri și instituție;

aplicarea funcțiilor
managementului;
2. Lipsa indicatorilor și criteriilor de
evaluare;
3. Personal insuficient în comparație cu
sarcinile atribuite;
4. Fonduri insuficiente pentru formare
profesională;
5. Concentrarea pe rezolvarea unor
activități nerelevante mari
consumatoare de timp;
6. În desfăşurarea activităților

6. Expansiunea sectorului IT;

persoanele se concentrează mai mult

7. Autoritatea instituției;

pe obținerea rezultatelor decât pe
procesul în sine;
7. Insuficiența resurselor alocate pentru
rezolvarea problemelor cu care se
confruntă instituția;
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8. Incapacitatea instituției de a crea
sisteme capabile să atragă capitaluri
din surse alternative;
9. În managementul instituțiilor publice
primează în foarte multe cazuri
interesele personale nu cele ale
comunității;
10. Dezvoltarea

redusă a sistemelor

informatice,

număr insuficient de

calculatoare, multe dintre ele depășite
moral;
11. Dificultăți în comunicare fapt ce
generează o rezistență scăzută la
schimbare;
12. Lipsa unui sistem de management al
documentelor capabil să furnizeze
informații complexe în timp real;
13. Eficiență scăzută a utilizării resurselor
alocate;
14. Utilizarea relativ scăzută a
tehnologiilor avansate;
15. Nivel de trai scăzut în comparație cu
alte state membre ale Uniunii
Europene;
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Oportunități
1. Stat membru

Amenințări
al Uniunii Europene

cu beneficii în crearea unei
administraţii eficiente și moderne;

1. Gradul ridicat de migrație a
funcționarilor publici în alte sectoare;
2. Birocrație excesivă;

2. Implementarea acquis-ului comunitar;

3. Rezistența la schimbare;

3. Accelerarea reformelor instituționale

4. Capacitate

generate de procesul de integrare;
4. Introducerea standardelor de
management al calității;
5. Beneficii rezultate din experiența
statelor membre U.E.

limitată

de

implementare a politicilor publice;
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3.3. Analiza SWOT - infrastructură rurală și de mediu
Puncte tari

Puncte slabe

1. Oraşe importante apropiate: Năsăud,

1. Insuficienta dezvoltare a utilităţilor de

Beclean, Bistrița, Cluj Napoca, Târgu
Mureș;
2. Căi de acces: intre localitățile
comunei, spre Bistrita și Târgu Mureș.

bază şi a serviciilor publice;
2. Lipsa rețea de distribuţie a gazului
3. Insuficiente reţele de canalizare;
4. Infrastructura de transport relativ slab

3. Reţea partiala de alimentare cu apă;

dezvoltată, faţă de exigenţele şi

4. Reţea de electricitate;

cerinţele actuale concrete ale aderării

5. Rețea de iluminat public;

la U.E.;

6. Rețea de telefonie fixă şi mobilă;

5. Poluarea apelor datorită lipsei unui

7. Cablu TV şi internet;

sistem de apă/apă uzată și colectarea

8. Eforturi ale autorităţilor locale de

la stațiilor de epurare;

aplicare riguroasă a legislaţiei privind

6. Educaţia ecologică este superficială;

protecţia mediului;

7. Rețea stradală insuficientă.

9. Pădure, pașune, etc, flora și fauna
bogată.

Oportunități

Amenințări

1. Modernizarea drumurilor comunale;

1. Atitudine/mentalitate de indiferenţă

2. Organizarea sistemului de colectare

faţă de protecţia mediului;

selectivă, a spaţiului de depozitare

2. Resurse materiale si financiare reduse

temporară şi transportul deşeurilor;

pentru îndeplinirea obiectivelor de

3. Inchiderea platformelor de gunoi;
4. Modernizarea reţelei de alimentare cu
apă; realizarea reţelei de canalizare şi
a staţiei de epurare;

investiţii propuse;
3. Eroziunea solului prin gradul de
torențialitate și lipsa amenajărilor;
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5. Modernizarea sistemului rutier;
6. Accesarea de fonduri destinate
dezvoltării infrastructurii rurale.

4. Poluarea apelor datorită lipsei unui
sistem de apă/apă uzată și a stațiilor
de epurare;
5. Lipsa informaţiilor legate de normele
europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători.
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3.4. ANALIZA SWOT – educație și cultură
Puncte tari

Puncte slabe

1. Existenţa în comună a unei şcoli şi a

1. Populaţia şcolarizată în învăţământul

unei grădiniţe;

primar şi învăţământul gimnazial în

2. Preocuparea autorităților locale pentru
dezvoltarea domeniului educație;
3. Existenţa obiceiurilor populare,

scădere datorită scăderii demografice
a populaţiei;
2. Existenţa în localitate a unor clădiri

4. Existenţa unei biblioteci,

şcolare afectate de uzura fizică

5. Desfaşurarea

avansată;

unor activităţi

culturale în comună;
6. Management şcolar adecvat în
unităţile de învăţământ public;

3. Gradul de acoperire relativ ridicat a
posturilor didactice din şcoli cu cadre
suplinitoare;

7. Reducerea numărului de elevi ce revin 4. Dezvoltarea relativ slabă a bazei
la un cadru didactic;
8. Implementarea programelor de
integrare a copiilor de etnie în unităţile
învăţământului obligatoriu.

materiale pentru

desfăşurarea

activităţilor de educaţie fizică;
5. Procentajul relativ ridicat de elevi
şcolarizaţi în învăţământul cu clase
simultane.

Amenințări

Oportunități
1. Reabilitarea

şi modernizarea

şcolilor;
2. Reabilitarea

2. Reducerea populaţiei şcolare datorată
şi modernizarea

grădiniţelor;
3. Amenajarea

1. Îmbătrânirea populaţiei din comună;
declinului natalităţii;
3. Tendinţa de reducere a exigenţei în

terenului de fotbal.

procesul de evaluare didactică;
4. Buget încă insuficient alocat
învăţământului public generând
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fenomene de dotare materială la limita
necesarului unităţilor sau recurgerea
la finanţare paralelă prin aportul
familiilor.
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3.5. Analiza SWOT pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Puncte tari

Puncte slabe

1. Relief, potențial agricol și climat

1. Resurse financiare insuficiente,

propice creșterii animalelor: bovine,
ovine, caprine, porcine și cabaline;
2. Potențial ridicat pentru agricultură
ecologică;
3. Terenuri arabile;

investiții puține;
2. Lipsa finanțărilor de proiecte pentru
modernizarea exploatațiilor agricole
s.a.;
3. Media de vârsta ridicată a celor ce se

4. Păduri și pășuni întinse;

ocupă de activități agricole, utilaje

5. Tradiții in prelucrarea produselor

agricole învechite, rudimentare și

animaliere;
6. Flora diversificata pentru dezvoltarea
apiculturii.

tehnologii neperformante;
4. Fărâmițarea terenurilor agricole și
încă probleme de posesiune;
5. Neîntreținerea pajiștelor;
6. Degenerarea raselor de animale, rase
cu o productivitate scăzută și servicii
medical-veterinare sporadice;
7. Piața de desfacere redusă, pondere
mare de comercializare a produselor
pe plan local fără respectarea
standardelor UE;
8. Inexistența sectoarelor de prelucrarea
diversificata a produselor animaliere;
9. Slabă valorificare a produselor de
pădure (fructe de padure, ciuperci
etc.);
10. Interesul scăzut al tinerilor pentru
activitățile agricole;
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11. Lipsa sectoarelor de nișă
(agroturism);
12. Lipsa structurilor asociative.

Oportunități

Amenințări

1. Accesarea de fonduri (o parte

1. Practicarea agriculturii de subzistență

nerambursabile) pentru dezvoltarea

ca urmare a rezistenței populației la

unor afaceri în sectorul agricol (spre

schimbare;

exemplu înfiintarea unor
exploatații/ferme agrozootehnice);
2. Practicarea unei agriculturi ecologice
durabile și a agroturismului;
3. Promovarea

produselor

alimentare tradiționale;
4. Asocierea producătorilor,
îmbunătățirea practicilor agricole

2. Promovarea pe piața a produselor din
sectoarele „tradiționale" care nu ating
standardele (UE);
3. Accent pe importurile de produse
alimentare, situație care periclitează
valorificarea produselor autohtone la
prețuri eficiente (aducătoare de profit);
4. Trendul descendent al potențialului

pentru ridicarea producției, elaborarea

agricol al comunei, cât și al

unor politici zonale de marketing și de

productivității din acest sector;

accedere pe alte piețe;
5. Crearea de servicii agricole
(veterinare, prestări servicii, etc.);
6. Crearea de noi ateliere de producere
a unor produse tradiționale: scaune
din lemn curbat, mic mobilier,
împletituri, cuverturi și carpete, haine
de port popular s.a..

5. Insuficienta informare și educare a
populației pentru dezvoltarea durabilă
a agriculturii, protecția mediului;
6. Nerevenirea populației tinere plecate
în mediul urban și în străinătate.
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3.6. Analiza SWOT a economiei
Puncte tari
1. Vechi

Puncte slabe
tradiții în prelucrarea unor

resurse locale (cherestea, piele , lână,
apicultura, s.a.);
2. Tradiţie în prelucrarea unor resurse
locale;
3. Exploatări forestiere;
4. Potențial de dezvoltare a
agroturismului;
5. Existența în zona a unor societăți
comerciale și persoane fizice
autorizate active.

1. Resurse financiare locale insuficiente,
investiții autohtone foarte mici;
2. Orientarea cu precădere către
comerțul din alimentația publică:
magazine alimentare si baruri;
3. Tendințe monoeconomice principalele activități se concentreaza
in principal doar pe prelucrarea
lemnului, a lanii și a pielii de oaie;
4. Infrastructură necorespunzătoare,
absența alimentării cu apă, a
canalizării, a gazului metan, limitele
telefoniei fixe reprezintă o frână;
5. Activitatea redusă de marketing a
societăților comerciale coroborat cu
investiții reduse ale administrației
locale în zonă;
6. Folosirea unor tehnologii vechi
(meșteșuguri), cu productibilitate și
eficiență economică scăzută.

Oportunități

Amenințări

1. Existența resurselor locale, puțin sau

1. Prelungirea crizei economico-

necorespunzător valorificate până în

financiară la nivel mondial, care duce

prezent;

la scăderea portofoliului de comenzi,
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2. Utilizarea programelor de finanțare ale
Uniunii Europene, atât pentru mediul
rural cât și pentru IMM-uri;

pe întreg lanțul furnizori - consumatori,
cu efectele sale;
2. Lipsa de receptivitate a populației

3. Inființarea de microintreprinderi pentru

locale la programele de finanțare;

prelucrarea resurselor și produselor

3. Lipsa de receptivitate și flexibilitate la

existente în comună;
4. Promovarea produselor tradiționale
locale;

cerințele pieței;
4. Izolarea unor sate care poate conduce
la depopularea acestora.

5. Colaborare zonală în cadrul Grupului
de Acțiune Locală;
6. Dezvoltarea economiei rurale si

5. Lipsa culturii antreprenoriale;
6. Lipsa capitalului de sustinere a
activitatilor economice;

creșterea productivitatii in sectorul

7. Legislatia in continua schimbare;

agricol;

8. Oferte de creditare greu accesibile;

7. Accesarea

programelor

9. Interesul scăzut al investitorilor pentru

guvernamentale in derulare de

începerea afacerilor în comună,

susținere a mediului rural.

datorită infrastructurii sociale
neadecvate, raportat la potențialul
comunei;
10. Migrația forței de muncă tinere spre
zone mai atractive din punct de
vedere economic;
11. Riscul ca firmele din comuna sa nu
faca fata competitiei pe piața unica.
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3.7.

ANALIZA SWOT a turismului

Puncte tari

Puncte slabe

1. Așezare geografică

propice

dezvoltării turismului rural;
2. Mediul

natural

2. Lipsa investiții autohtone si / sau

favorabil

drumețiilor, weekend-urilor și / sau
„vacanțelor la țară";

3. Lipsa pregătirea profesională de

turistice;

4. Păstrarea patrimoniului cultural;
5. Existența unor lăcașe de cult: biserici,
6. Existența si pastrarea tradițiilor;
tradițională

străine;

calitate în domeniul serviciilor

3. Habitat rural bine conservat;

7. Ospitalitatea

1. Resurse financiare locale insuficiente;

cu

gastronomia specifică;
8. Potențialul peisagistic deosebit;
9. Diversitatea florei și faunei;
10. Climat blând, mediul aproape
nepoluat;

4. Absența unei strategii locale pentru
zone de agrement;
5. Lipsa unor acțiuni concentrate în
sensul schimbărilor de mentalitate
privind turismul rural (întocmirea
proiectelor, accesarea fondurilor,
calitatea serviciilor);
6. Lipsa firmelor agroturistice autorizate;
7. Lipsa unui „brand" local.

11. Potențial pentru dezvoltarea turismului
rural.

Oportunități

Amenințări

1. Realizarea unor investiții în spatii de

1. Legislație în continuă modificare;

cazare;
2. Realizarea unor investiții în agrement
(trasee turistice pentru drumeții,
trasee pentru ATV-uri și biciclete,
dezvoltarea turismului ecvestru etc.);

2. Mentalități de indiferență față de
mediu în general și față de patrimoniul
turistic în special;
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3. Înființarea unor pensiuni agroturistice;
4. Înființarea unui centru de informații
turistice în zonă;
5. Valorificarea potențialului turistic al
zonei;
6. Utilizarea programelor de finanțare ale
Uniunii Europene,
7. Amenajarea unor case de vacanță în
parteneriat public – privat.

3. Poluarea mediului prin practicarea
unui turism „neecologic" din partea
unor vizitatori;
4. Slabă infrastructură de bază: apă/apă
uzată, gaz metan, drumuri comunale
etc.;
5. Preluarea unor „importuri" în locul
tradițiilor (Valentine`s Day vs.
Dragobete);
6. Irosirea șansei de accesare a
fondurilor europene.
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PARTEA IV - PLANUL

LOCAL

DE

ACŢIUNE

România ca parte a Uniunii Europene dar și într-o
competiție directă pe piața globală are o singură
șansă să se păstreze competitivă și anume să
aplice politici publice pentru o dezvoltare durabilă.
Rezultatul acestor acțiuni este statornicirea unei
noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa
factorilor economici, sociali şi de mediu.
Planul local de acțiune este instrumentul prin care
informațiile și concluziile din capitolele anterioare
se transformă într-un set de măsuri pentru a fi
implementate în comunitatea locală.
Modul de construcție al planului local de acțiune
este:
Viitorul nostru comun a oferit prima definiţie
acceptată a dezvoltarii durabile ca fiind „o
dezvoltare care satisface nevoile generaţiei
actuale fără a compromite şansele viitoarelor
generaţi de a-şi satisface propriile nevoi ”. Conceptul de dezvoltare durabilă reprezinta
rezultatul unei abordari integrate a factorilor politici şi decizionali, în care protecţia
mediului şi creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare si
reciproc dependente.
Planul local de actiune respecta strategia județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, conform
dictonului „sa gândim global și să acționăm local”.
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4.1. VIZIUNEA SI OBIECTIVELE STRATEGIEI 2021 - 2027
Viziunea strategiei de dezvoltare durabilă :
Asigurarea unui climat de stabilitate și predictibilitate în dezvoltarea comunității prin
atragerea tuturor factorilor interesați astfel încât comuna GALAȚII BISTRIȚEI să devină
un model de dezvoltare durabilă și echilibrată, ținând cont de crearea şi susţinerea unui
mediu economic social, competitiv, stabil, sănătos şi diversificat care să asigure creșterea
economică continua şi creşterea calităţi vieţi cetățenilor comunei.
4.2. OBIECTIVUL GENERAL
Dezvoltarea sau regenerarea unei aşezări rurale este determinată semnificativ de
schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura populaţiei şi în
cultura comunitară. Pe de altă parte, dezvoltarea comunitaţii este substanţial influenţată
de aplicarea unui management adecvat și axat pe trei ţinte principale : dezvoltarea
infrastructurii si asigurarea accesului la infrastructura, protecţia mediului ambiant şi
diminuarea sărăciei. Totodata , dezvoltarea comunitaţii trebuie sa tina cont de caracterul
limitat al resurselor ( de capital uman, natural si financiar) ce impiedica o autoritate publică
sa gestioneze toate problemele comunitatii , precum si de alocarea echilibrata a acestora.
Autoritatea publică trebuie sa evalueze permanent oportunitatea realizarii unei investitii,
nu numai in raport cu resursele sale financiare prezente, dar si cu cele viitoare , precum
si cu optiunile populatiei, astfel incat aceasta autoritate sa incurajeze responsabilitatea
comunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui proiect de dezvoltare
locală.

Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătății atractivitatea Comunei
GALAȚII BISTRIȚEI prin creșterea competitivității economice, a calității serviciilor
oferite și satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural.
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Obiectivele principale ale dezvoltării comunei GALAȚII BISTRIȚEI constau in:
➢ Dezvoltarea infrastructurii de baza și asigurarea accesului neîngrădit al populației
și agenților economici la această infrastructură ( apă, canalizare, distribuție gaze,
electricitate, cai de transport);
➢ Protecția mediului ;
➢ Reducerea sărăciei ;
Ținând cont de condițiile specifice ale zonei, în subsidiar obiectivelor generale, comuna
GALAȚII BISTRIȚEI şi propune totodata şi îşi asuma responsabilitatea faţă de persoanele
defavorizate.
Realizarea obiectivului general se întemeiază pe aplicarea unui management care sa
conducă la dezvoltare si/sau regenerare, iar politicile, planificarea strategica, precum si
realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:
4.3. PRINCIPII PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ:
1.

Dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore

de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și
operatorii economici;
2.

Întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea și

structurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele
dezvoltării durabile, precum și cu doleanțele și cerințele comunității;
3.

Realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public- privat;

4.

Realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanța;

5.

Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic

simultan între sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea
politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului si ale regiunii
din care face parte;
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6.

Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse

energetice, materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse
energetice și materiale într-un ciclu natural;
7.

Utilizarea mecanismelor de piața pentru a atinge ținta sustenabilității, respectiv

emiterea de reglementări și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, evaluarea
investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la
întocmirea bugetului local;
8.

Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială;
9.

Analiza capacității tehnice de execuție;

10.

Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;

11.

Evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor

fiscale obținute;
12.

Identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia, corespondența

între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;
13.

Evaluarea nevoilor familiilor sărace și a capacității primăriei de a asigura accesul

acestora la locuri de muncă, servicii publice de baza, venit minim;
14.

Protecția mediului;

15.

Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea

unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei
investiții, dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;
16.

Asigurarea publicitatii informațiilor cu impact in investitii ( informatii topografice,

informații statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de
urbanism zonal).
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4.4. PRINCIPIILE DE REABILITARE a comunei GALAȚII BISTRIȚEI din punct de
vedere urbanistic:
•

Planificarea intregii zone de locuit a satelor va fi integrata, astfel incat sa cuprinda
cladiri/case de locuit, cladiri cu destinatie comerciala, scoli si gradinite,
infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor;

•

Spaţiile deschise vor avea un design care sa încurajeze prezenţa rezidenţilor;

•

Comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a
deşeurilor;

•

Comunitatile vor utiliza în mod raţional resursele de apa.

4.5. OBIECTIVE SPECIFICE
➢ Sprijinirea activităţilor economice non-agricole;
➢ Creșterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta din
activitati non-agricole;
➢ Crearea de locuri de munca in satele aparținătoare comunei GALAȚII BISTRIȚEI;
➢ limitarea depopularii spatiului rural;
➢ Creșterea cifrei de afaceri in sectoarele economice;
➢ Dezvoltarea integrata a comunei in vederea dezvoltarii durabile;
➢ Crearea de servicii pentru populatia rurala;
➢ Dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de
gospodărie comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea
localitatilor);
➢ Dezvoltarea turismului si agroturismului rural si promovarea antreprenoriatului;
➢ Creșterea ratei ocuparii pe segmentul de varsta 20 -64 ani in mediul rural;
➢ Reducerea ratei somajului pe termen lung in mediul rural;
➢ Aducerea infrastructurii la standarde europene;
➢ Dezvoltarea resurselor umane si a mediului de afaceri;
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➢ Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilitatilor si
atractiilor turistice.

4.6. INDICATORI DE REZULTAT :
Nr.

Indicator

crt.
1.

Termen de
realizare

Creșterea satisfacției cetățenilor privind calitatea

2027

vieții în mediul rural;
2.

Creșterea conectivității cu mediul urban (rutier,

2027

feroviar și transport în comun);
3.

Creșterea gradului de acces la servicii publice de

2027

bază;
2027

4.

Crearea de IMM-urilor în rural ;

5.

Creșterea producției si productivității agricole (t/ha); 2027

6.

Creșterea ratei ocupării , reducerea ratei șomajului

2027

pe termen lung în mediul rural;
7.

Obiective de patrimoniu cultural și natural

2027

restaurate;
8.

Clădiri abandonate și areale părăsite reabilitate și

2027

puse în valoare;
9.

Târguri/ piețe comunale realizate/modernizate;

2027

10.

Lungimea drumurilor reabilitate/ extinse ;

2027

Observație
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11.

Suprafață parcuri/ spații verzi create/ modernizate;

2027

12.

Spații publice de recreere create/ modernizate;

2027

13.

Protectia mediului prin colectare selectiva;

2027

14.

Exploatații agricole create/modernizate;

2027

15.

Suprafețe agricole care sa beneficiază de rețea de

2027

irigații ;
16.

Rețea de utilități extinsă/ modernizată (creșterea %

2027

de acoperire pentru alimentare cu apă, canalizare
si gaze naturale, internet);
17.

Structuri agroturistice (cazare/ agreement) create/

2027

modernizate;
18.

Infrastructuri pentru distribuția și comercializarea

2027

produselor agro-alimentare modernizate/extinse;
19.

Cursuri de formare profesională, de consiliere și

2027

consultanță agricolă ;
20.

Servicii de informare/asistență privind atragerea de

2027

fonduri europene, nerambursabile și
managementul proiectelor;
21.

Forme asociative create;

2027

22.

Lucrări de de îmbunătățiri funciare și de pregătire a

2027

terenurilor degradate pentru activități agricole;
23.

Programe de sprijinire a tinerilor fermieri și a
fermierilor;

2027
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24.

Utilaje agricole achiziționate;

2027

25.

Creșterea numărului de manifestații și evenimente

2027

artistice și culturale:
26.

Creșterea si diversificarea ofertei de activități de

2027

agrement în spațiul rural;
27.

Creșterea numărului de activități distractive și

2027

creative;
28.

Încurajarea expresiei artistice în spațiile publice;

2027

29.

Creșterea numărului de festivaluri;

2027

30.

Dezvoltarea infrastructurii de cazare si adaptarea

2027

acesteia conform cererilor turistilor;
31.

- Biblioteci dotate/ reabilitate;

2027

32.

Cămine culturale/ case de cultură modernizate/

2027

extinse;
33.

Crearea unor facilități noi de petrecere a timpului

2027

liber;
34.

Baze sportive create/ modernizate;

2027

35.

Spații publice de recreere create în mediul rural;

2027

36.

Branduri turistice create.

2027
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4.7.1. OPERAȚIUNI/ACȚIUNI PROPUSE: HARD
Modernizarea vetrei satului si a zonei centrale;
Restaurarea, conservarea și consolidarea obiectivelor de patrimoniu

și

transformarea funcțională a caselor vechi, abandonate si punerea lor în valoare;
Sprijinirea modernizării târgurilor si piețelor comunale;
Modernizarea si extinderea rețelelor de drumuri din interiorul comunei, a drumurilor
comunale, vicinale, precum și a drumurilor agricole și forestiere;
Amenajarea de parcuri și spații verzi;
Modernizarea si extinderea rețelei de depozite speciale de colectare, distribuție si
valorificare a produselor agricole;
Introducerea/ extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate) și
telecomunicații (internet) în mediul rural;
Îmbunătățirea valorificării pădurilor prin: refacerea/ extinderea pădurilor, achiziția
de echipamente; Investiții pentru îmbunătățirea procesării produselor agricole și
forestiere și realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată;
Modernizarea și/sau retehnologizarea lucrărilor de desecare și drenaj și de
corectare a torenților situați pe fondul agricol;
Sprijinirea dezvoltării turismului în mediul rural, prin crearea/ modernizarea
structurilor de cazare și de agrement;
Dezvoltarea infrastructurii existente pentru distribuția și comercializarea
produselor agro-alimentare (piețe agroalimentare);
Modernizarea, extinderea și dotarea biblioteci din comună;
Modernizarea si extinderea rețelelor de cămine culturale din mediul rural;
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Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală
(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
Conservarea patrimoniului și a obiectivelor turistice naturale;
Reabilitarea, modernizarea si dotarea aferentă a muzeelor și altor așezăminte
culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;
Crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de cazare și de agreement
turistic de toate tipurile;
Valorificarea potențialului turistic prin: marcaje, amenajare de trasee și refugii ;
Amenajarea infrastructurii pentru practicarea turismului de aventură;
Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice.
4.7.2. OPERAȚIUNI/ACȚIUNI PROPUSE: SOFT
Îmbunătățirea serviciilor de bază în mediul rural: educație, sănătate, social;
Programe de instruire si conversie profesională a locuitorilor din mediul rural;
Programe de voluntariat impreuna cu Școala și Consiliul Local;
Sprijinirea constituirii formelor asociative în agricultură;
Dezvoltarea si promovarea produselor tradiționale și/ sau ecologice si crearea
unor branduri locale si regionale;
Creșterea competitivității produselor agricole și agro-alimentare si implementarea
standardelor europene de calitate;
Sprijinirea accesului producătorilor locali în calitate de furnizori pentru marile
targuri regionale si nationale;
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Îmbunătățirea furnizării de informații, prin utilizarea acestor rețelelor existente:
administrația publică locală, asociații de producători, grupurile de acțiune locală;
Dezvoltarea unor rețelele specifice de consiliere și consultanță în domeniul agricol
și atragerea de fonduri europene nerambursabile;
Crearea unui mecanism permanent de informare cu privire la prețurile produselor
și mărfurilor, atât din piața județeană/regională cât si din piețele cu care există relații
comerciale;
Sprijin pentru activități de marketing și promovare pe plan național și internațional
a produselor agricole/ agroalimentare locale;
Încurajarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale;
Formare profesională pentru îmbunătățirea managementului exploatațiilor
agricole;
Sprijin pentru dezvoltarea tinerilor fermieri (training, consultanță, sprijin financiar,
etc.);
Încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din comună;
Încurajarea luării de măsuri împotriva secetei/inundatiilor si a altor fenomene de
risc climatic.
Sprijinirea manifestațiilor culturale care promovează valorile autentice;
Promovarea si sprijinirea evenimentelor culturale locale și județene;
Crearea unor branduri culturale și turistice proprii;
Elaborarea de studii si analize privind turismul și cultura în Comuna GALAȚII
BISTRIȚEI;
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Înființarea unor asociații / clustere pentru promovarea și dezvoltarea turismului, a
culturii și a artei;
Exploatarea și dezvoltarea tipurilor de turism cu potențial: ecoturism și turism activ,
etc.;
Formarea profesională a personalului care activează în domeniul turismului,
în vederea creșterii numărului de persoane care vizitează comuna;
Realizarea de acorduri și parteneriate cu operatorii de turism străini;
Crearea si valorificarea unor circuite turistice tematice si a unor produse turistice
cu specific local.
4.8. DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE:
Strategia de dezvoltare a comunei GALAȚII BISTRIȚEI 2021 – 2027, cuprinde
următoarele domenii majore de intervenţie:
1)

Infrastructură şi mediul înconjurător

2)

Agricultură, dezvoltare rurală şi turism

3)

Economie şi mediul de afaceri

4)

Capacitate administrativă

5)

Social, Voluntariat și Resurse Umane

6)

Educaţie, cultură şi sport.
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4.9. PROIECTE INTEGRATE
În cadrul strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud au fost o serie de proiecte
integrate care ulterior au fost aprobate de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în
Program cadrul de implementare a Strategiei de dezvoltare a judetului Bistrița-Năsăud.
Conform proiectului, autoritățile administrației publice locale vor iniția și implementa
următoarele activități: a) Organizarea grupurilor de lucru aferente celor șapte subzone
strategice de lucru sub coordonarea a câte unui preşedinte de grup pentru fiecare
subzonă, pentru a stabili modul de lucru și responsabilitățile specifice aferente fiecărui
proiect integrat și tuturor subproiectelor aferente, b) Includerea proiectelor teritoriale
integrate în strategiile locale; c) Includerea proiectelor teritoriale integrate în Planurile
Urbanistice Generale și actualizarea corespunzătoare a Regulamentelor Locale de
Urbanism; d) Includerea proiectelor teritoriale integrate în Planul de Amenajare a
Teritoriului Județului Bistrița-Năsăud; e) Elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale
aferente subproiectelor componente ale proiectelor teritoriale integrate, f) Organizarea de
întâlniri de lucru pentru a stabili prioritizarea proiectelor aflate în responsabilitatea
subzonelor specifice, g) Identificarea amplasamentelor, asigurarea documentelor privind
proprietatea asupra terenurilor; h) Pregătirea Studiilor de Fezabilitate, Documentațiilor de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Proiectelor Tehnice, după caz, în vederea elaborării
cererilor de finanțare; i) Promovarea proiectelor strategice către: ministerele de resort,
Autoritățile de Management relevante, Agenția de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest și
regiunile vecine în vederea pregătirii pentru finanțare a proiectelor specifice.
Viziunea dezvoltării strategice a Județului Bistrița-Năsăud până în 2025 se bazează pe
abordarea integrată și personalizată pe zone de dezvoltare, pe transformarea în avantaj
competitiv a potențialului industrial dar și agricol, pe reindustrializare specializată
diversificat, pe valorificarea mai inteligentă a resurselor naturale, culturale și istorice din
județ care au caracter de unicat pe plan național și internațional, pe motivarea și
dezvoltarea coerentă a resursei umane existente și atragerea de resursă umană înalt
calificată, pe calificare și recalificare eficace, pe punerea unui accent permanent la nivelul
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administrației publice, agenților economici din industrie, agricultură și turism pe
creativitate și inovare, pe comunicare și colaborare, pe clusterizarea și diversificarea
inteligentă a sectorului industrial și agricol specific județului, inclusiv pe furnizarea de
produse proprietare sofisticate – cu valoare adăugată ridicată și cu caracteristici unicat , pe aplicarea fermă a unui întreg cadru de măsuri și mecanisme de incluziune socială,
de protejare a mediului înconjurător, inclusiv pe orientarea adecvată a activităților sociale
și economice din județ, pe încurajarea competiției (competiției pe elemente de diferențiere
și colaborării pe proiecte de interes larg) între administrațiile publice locale.
4.9.1.Proiect integrat 1 – BIOPOLIS ȘIEU– Zona Sud - Est
Titlu proiect integrat

Constituire pol zonal de creștere economică Șieu și dezvoltarea industriei agroalimentare

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Șieu

Domeniul din strategie

X

Dezvoltare economică inteligentă

Valorizarea inteligentă a tradiţiilor şi
valorilor

X
Obiectivul major

Dezvoltare durabilă

X

Conectivitate sporită

Valorizarea producției agrozootehnice și creșterea valorii adăugate prin intermediul industriei
alimentare
1).

Identificarea materiei prime agro-zootehnice și a productivității disponibile cu

potențial de prelucrare în industria alimentară.
2). Stabilirea

locației parcului agroindustrial în cadrul zonei, a planului de dezvoltare

și profilul acestuia. 3). Înființarea unor unități de colectare și sortare și depozitară
primară a produselor agricole în teritoriu.
4). Creșterea valorii adăugate la produsele agroalimentare și creșterea competitivității unităților
agroindustriale în cadrul parcului prin procesarea avansată și diversificată a produselor,
crearea unor produse tradiţionale și dezvoltarea și certificarea unor brand-uri locale
Scurtă descriere a lanţului

(produs în Bistrița-Năsăud) prin colaborarea cu universităţi de profil pentru creaţie,

valorii [100-300 cuvinte]

cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi fundamentarea procesului de inovare.
5). Dezvoltarea lanțurilor scurte de colectare – procesare – desfacere prin inițierea unor
parteneriate între producătorii agricoli locali și zonali, unitățile agroindustriale de
producție din incinta parcului și unități de desfacere a produselor agrolimentare pentru
fluidizarea procesului de producție-desfacere și reducerea costurilor producător-
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consumator.
6). Extinderea rețelei de distribuție și desfacere a produselor agroalimentare prin stabilirea
unui parteneriat de colaborare cu polul de creștere Bistrița și alte unități și piețe la nivel
județean, regional și național (internațional pentru produsele tradiționale).
7). Asigurarea necesarului de resursă umană în cadrul parcului agroindustrial prin calificarea
și recalificarea forţei de muncă (reconversie profesională) fără loc de muncă în meseriile
specifice industriilor de procesare materie primă agricolă în parteneriat cu licee
tehnologice și școli profesionale specializate în industrie alimentară și alte unități de
training specializat.
8). Amenajarea și regularizarea văilor hidrografice din zonă în vederea eliminării riscului
de inundații și valorificarea superioară a resurselor de apă:
- râul Șieu între localitățile Sebiș și Beclean
Coordonator general

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud

Titlu sub-proiect specific

Identificarea materiei prime agro-zootehnice și a productivității disponibile cu potențial
de prelucrare în industria alimentară
Evaluarea și identificarea exploatațiilor agricole de tip ferme de animale, exploatații pomicole

Obiective specifice sub-proiect

și areale cu fructe de pădure, fânețe (plante medicinale, apicultură)
Stabilirea tipologiei materiilor prime disponibile, cantități, producții și posibilități de creștere
a acestora Stabilirea gradului de viabilitate a exploatațiilor agricole

Coordonator sub-proiect specific

GAL Ruralis Valea Șielului
APIA BistrițaNăsăud DADR
Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/judeţeni

Consiliile locale
Oficul de Cadastru și Publicitate imobiliară
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din
Bistrița-Năsăud Asociația Patronatelor din Industria
Agroalimentară
Asociația Crescătorilor de Animale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Ocoalele silvice

Parteneri din afara judeţului

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ROMSILVA
Număr de producători identificați pe fiecare doemniu de activitate

Indicatori de rezultat [output]

agricolă Volumul total al producției agricole
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Potențialul de dezvoltare al producției agricole
specifice Tipologia resurselor agricole existente
Identificarea premiselor pentru dezvoltarea industriei alimentare
Indicatori de impact [outcome]

Stabilirea profilului parcului agroindustrial și a capacității de
producție a unităților Identificarea deficiențelor din zonă și
posibilitățile de ameliorare ale acestora
Întreprinzători privați

Grupurile ţintă vizate

Consiliile locale
Ocoalele silvice
Alți proprietari de terenuri

Buget estimat [RON]

1 mil. RON

Surse de finanţare

Surse proprii
Surse alternative prin parteneriate cu instituții de cercetare

Perioada probabilă de derulare

2015-2016

Precondiţii pentru a începe

Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud (PATJ BN)

Titlu sub-proiect specific

Stabilirea locației parcului agroindustrial în cadrul zonei, a planului de dezvoltare și
profilul acestuia
Identificarea amplasamentului (propunere: Șieu) – amplasamentul trebuie localizat în afara
intravilanului, fără a periclita extinderea ulterioară a acestuia și includeree nucleului industrial

Obiective specifice sub-proiect

existent
Delimitarea amplasamentului şi zonificarea funcţională a parcului – delimitarea unui perimetru
suficient de mare încât în incinta acestuia să fie posibilă amplasarea unităților de producție,
spațiilor de depozitare, platformelor de încărcare-descărcare, aleilor de acces,
infrastructurilor conexe utilităților publice, cu respectarea POT specific
zonelor industriale
Propunere profil parc: industria lactatelor, carne și conserve din carne, marochinărie și pielărie,
conserve legume și fructe de pădure, ceaiuri și fructe uscate, rafinare alcool cereale, rafinare
ulei floarea soarelui și rapiță, lacuri și vopsele bazate pe uleiuri vegetale, vinificație și
coniacuri
Completarea unităților de producție din incinta parcului cu ramuri conexe în vederea asigurării
procesării materiei prime în circuit închis (ex. unitate de producere ambalaje, etichete în
amonte de lanțul de producție)
Conectarea amplasamentului la infrastructura edilitară (apă, canalizare, curent electric, staţie
de epurare proprie, gaz – realizarea unei aducțiuni de gaz pe valea Șieului)
Conectarea amplasamentului parcului agroindustrial la infrastructura de transport rutieră şi
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feroviară prin drum de exploatare industrial – racordare în DJ154
Atragerea investitorilor prin promovarea unor pachete de facilităţi oferite de către parcul
agroindustrial Șieu Înfiinţare unitate de management al parcului şi subordonarea acesteia
consiliului județean Bistrița-Năsăud

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud
Consiliul Local Șieu
Camera de Comerț și Industrie BistrițaNăsăud Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/judeţeni

Întreprinzători privați în domeniul industriei
alimentare Direcţia Judeţeană de Drumuri şi
Poduri
Agenţia Judeţeană de
Mediu AQUABIS SA
Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară
SC TRANSGAZ

Parteneri din afara judeţului

SN CFR
TRANSELECTRICA SA
Ministerul Economiei
Ministerul Transporturilor
Structura funcţională şi suprafaţa parcului

Indicatori de rezultat [output]

agroindustrial Planul de afaceri
Pachetul de facilităţi oferite potențialilor
investitori Racorduri la infrastructura
edilitară
Structura de management a parcului
Concentrarea în cadrul localității Șieu și relocalizarea industriei
agroalimentare în zona rurală Crearea premiselor apariției și dezvoltării
polului de creștere de rang zonal Șieu
Justificarea necesității realizării aducțiunii de gaz metan pe

Indicatori de impact [outcome]

valea Șieului Echilibrarea distribuției teritoriale a polilor de
creștere la nivelul județului
Stimularea dezvoltării activităților agricole de producție în zona Sud-Est prin apariția unităților
de procesare a materiilor prime
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Valorificarea superioară a forţei de muncă din comunitățile locale din zona
învecinată Reducerea ratei şomajului pe plan local
Creşterea productivităţii activităţilor economice
Stimularea dezvoltării învățământului vocațional și
profesional în zonă Atragerea investitorilor și investițiilor în
cadrul zonei și a județului
Fermierii din zonă
Grupurile ţintă vizate

Proprietarii de terenuri din zonă
Întreprinzătorii economici din zonă

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP
1, AP 2 POC (Programul Operațional

Surse de finanţare

Competitivitate) – AP 1 POIM
COSME
Surse proprii
Surse alternative prin parteneriate cu instituții de cercetare

Perioada probabilă de derulare

2016-2018
Să existe Cluster-ul agroindustrial Bistrița-

Precondiţii pentru a începe

Năsăud Să existe PATJ Bistrița-Năsăud
Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Înființarea unor unități de colectare, sortare și depozitară primară a produselor agricole
în teritoriu
Identificarea amplasamentelor pentru construcția unităților conform cu disponibilitatea și

Obiective specifice sub-proiect

specificul resurselor Racordarea unităților la utilități publice (electricitate, apă, canalizare, drum
de acces)
Dimensionarea și stabilirea profilului unităților
Stabilirea soluțiilor tehnologice în conformitate cu profilul produselor

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli

Parteneri locali/judeţeni

Ocoalele silvice
Agenții economici din parcul
agroindustrial DADR Bistriţa-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie din BistrițaNăsăud Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
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Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
Parteneri din afara judeţului

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Direcția Fitosanitară și pentru Selecția Vegetală
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ClujNapoca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Indicatori de rezultat [output]

Număr unități de colectare, sortare, depozitare nou înființate
Stimularea producției și extinderea exploatațiilor agricole

Indicatori de impact [outcome]

Diminuarea pierderilor datorate perisabilității produselor agricole primare
Asigurarea cu materie primă pe durata întregului an a unităților de procesare și piețelor
de desfacere Atragerea producătorilor din alte zone pentru depozitarea produselor
Rol de actor în lanțul scurt de producție – aprovizionare – procesare (poate dimensiona
producția agricolă, poate regla prețul materiei prime)
Valorificarea forței de muncă locale (locuri de muncă)

Grupurile ţintă vizate

Agenții economici care se vor stabili în parc care pot contribui la decizia localizării
Producătorii locali

Buget estimat [RON]

2 mil. RON

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2018

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate
Stabilirea profilului economic al unităților de procesare din parcul agroindustrial
Creșterea valorii adăugate la produsele agroalimentare și creșterea competitivității

Titlu sub-proiect specific

unităților agroindustriale în cadrul parcului prin procesarea avansată și diversificată
a produselor, crearea unor produse tradiţionale și dezvoltarea și certificarea unor
brand-uri locale (produs în Bistrița-Năsăud) prin
colaborarea cu universităţi de profil pentru creaţie, cercetare-dezvoltare, transfer
tehnologic şi fundamentarea procesului de inovare
Dezvoltarea competențelor în procesare diversificată și avansată a produselor
agroalimentare Specializarea producţiei industriale pe componente de nişă
(subcomponente ale industriei alimentare)
Dezvoltarea portofoliului de produse tradiționale/diversificate din carne, lapte, fructe,

Obiective specifice sub-proiect

fructe de pădure prin conservare și prelucrare în industria alimentară
Certificarea proceselor de producţie ale unităţilor de procesare
Crearea și promovarea brand-ului local pentru unele produse tradiționale sau
inovative Protecția și distribuția proprietății intelectuale
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Dezvoltarea sistemului de producție în circuit închis prin încheierea unor parteneriate între
unitățile de producție și procesare din incinta parcului inclusiv din ramurile conexe ale
industriei agroalimentare
Dezvoltarea unui parteneriat cu polul de creștere economică Bistrița

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud
Agenții economici care își desfășoară activitatea în

Parteneri locali

parc Camera de Comerţ şi Industrie și Agricultură din
Bistriţa-Năsăud Asociația Produs în Bistrița-Năsăud
Autorități de inspectare și certificare a produselor din industria alimentară
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din

Parteneri din afara judeţului

Cluj-Napoca Autorități de inspectare și certificare a
produselor din agricultură
Firme specializate în marketing
Portofoliul de produse și documentaţia tehnică a procesului

Indicatori de rezultat [output]

de producţie Documentaţia pentru brevetare la OSIM
Modelul de afaceri și procesul de producție
Valorificarea superioară a resurselor agricole
din zonă Diversificarea producției din

Indicatori de impact [outcome]

industria alimentară
Stimularea producției și procesării produselor din materia primă locală
Valorificarea integrată a materiilor prime prin procesarea avansată și diversificarea produselor
agroalimentare Creșterea numărului de angajaţi în domeniul prelucrării produselor
agroalimentare
Extinderea pieței de desfacere a produselor agroalimentare diversificate la nivel regional,
județean, internațional

Grupurile ţintă vizate

Agenții economici din incinta parcului

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 1, AP 2

Surse de finanţare

Surse proprii
Surse alternative prin parteneriate cu instituții și asociații de profil

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate
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Dezvoltarea lanțurilor scurte de colectare – procesare – desfacere prin inițierea
Titlu sub-proiect specific

unor parteneriate între producătorii agricoli locali și zonali, unitățile agroindustriale
de producție din incinta parcului și unități
de desfacere a produselor agrolimentare pentru fluidizarea procesului de
producție-desfacere și reducerea costurilor producător-consumator
Identificarea producătorilor locali cu capacitate de producție și colectare materie primă
agroalimentară Identificarea locațiilor pentru amplasarea unor unități proprii de

Obiective specifice sub-proiect

desfacere a produselor
Realizarea acordului de parteneriat cu producătorii locali, întreprinzătorii privați pentru
procesare produse semifinite şi finite, ambalarea produselor, livrarea şi distribuţia pentru
desfacerea şi vânzarea acestora pe pieţele locale și județene
Inițierea altor acorduri de parteneriat pentru crearea lanțurilor de desfacere scurte la nivel
regional

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud
Întreprinzători privaţi în domeniul agricol și industrie

Parteneri locali

agroalimentară Camera de Comerţ şi Industrie din BistriţaNăsăud
Firme de consultanţă şi intermediere din judeţ
Firme de consultanţă şi intermediere din afara

Parteneri din afara judeţului

județului Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca
Rețele de supermarket-uri (Cora, Kaufland, Auchan, Selgros, Metro, Billa, Carrefour, etc.)
Numărul de parteneriate dezvoltate

Indicatori de rezultat [output]

Numărul de contracte comerciale
încheiate
Numărul de unități de desfacere locale și județene
Valorificarea superioară și integrată a producției din
zonă Stimularea productivității și competitivității

Indicatori de impact [outcome]

producătorilor Reducerea timpilor de depozitare a
mărfurilor
Reducerea pierderilor datorate perisabilității produselor
Fluidizarea procesului de producție-desfacere
Reducerea costurilor producător-consumator

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzători privați din domeniul agroindustrial

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
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PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M09, M16 Cooperare
Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 2
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate
Extinderea rețelei de distribuție și desfacere a produselor agroalimentare prin

Titlu sub-proiect specific

stabilirea unui parteneriat
de colaborare cu polul de creștere Bistrița și alte unități și piețe la nivel județean,
regional și național (internațional pentru produsele tradiționale)
Realizarea acordului de parteneriat cu polul de creștere economică Bistrița pentru
distribuţia și desfacerea produselor pe piața urbană

Obiective specifice sub-proiect

Identificarea pieţelor de desfacere la nivel regional și național
Desfacere produse agroalimentare pe piața regională și națională prin inițierea de
acorduri pentru vânzarea produselor cu marile lanțuri de supermarket-uri la nivel regional
și național
Identificarea piețelor naționale și internaționale de desfacere a produselor
Extindere pe piața internațională pentru produsele tradiționale locale în țările Uniunii Europene

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul agroindustrial Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Camera de Comerț și Industrie din Bistrița-Năsăud
Firmă de consultanță și intermediere din județ
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Parteneri din afara judeţului

Napoca Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Economiei
Acordul de parteneriat cu polul de creștere economică Bistrița

Indicatori de rezultat [output]

Numărul de contracte comerciale încheiate între parcul agroindustrial și marile
supermarket-uri și alți agenți economici la nivel regional și național
Numărul de piețe de desfacere la
export Nivelul comenzilor
Stimularea producției industriale în cadrul parcului

Indicatori de impact [outcome]

Diversificarea producției industriale în cadrul
parcului Stimularea producție în cadrul unităților
agrozootehnice
Creșterea nivelului de dezvoltare economică

Grupurile ţintă vizate

Agenții economici din incinta parcului agroindustrial

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
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PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M16 Cooperare
Surse de finanţare

COSME
POR (Programul Operațional Regional) – AP 2

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate sub-proiectele anterioare să fie lansate
Asigurarea necesarului de resursă umană în cadrul parcului agroindustrial prin

Titlu sub-proiect specific

calificarea și recalificarea forţei de muncă (reconversie profesională) fără loc de
muncă în meseriile specifice industriilor de procesare materie primă agricolă în
parteneriat cu licee tehnologice și școli profesionale specializate în
industrie alimentară și alte unități de training specializat
Dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul industriei agroalimentare
(subramuri specifice și complementare) prin specializarea populației școlare în școli
vocaționale și licee de profil
Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională a persoanelor active (şomeri şi

Obiective specifice sub-proiect

persoane din categorii defavorizate)
Dezvoltarea infrastructurii de formare a deprinderilor practice (unități locale de colectare,
depozitare și procesare primară) în cadrul teritoriului de implementare a proiectului
Acorduri de parteneriat cu întreprinderile de colectare, procesare și producție
agroalimentară pentru practica elevilor din școli vocaționale și licee de profil pentru efectuarea
practicii de specilitate și instruire pentru trecerea de la teorie la practică
Stabilirea de parteneriate cu universităţi tehnice, artă şi design pentru certificarea
competenţelor avansate şi transfer de soluţii inovative în domeniu

Coordonator sub-proiect specific

Inspectoratul şcolar Bistrița-Năsăud
AJOFM Bistrița

Parteneri locali

Școala de Arte și Meserii
Șieu Liceul Tehnologic
Agricol Bistriţa Consiliile
locale
Asociații profesionale

Parteneri din afara judeţului

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și
Cluj-Napoca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Indicatori de rezultat [output]

Număr de programe de studiu înființate în cadrul școlilor vocaționale și
liceelor de profil Număr de șomeri instruiți prin programe de reconversie
profesională
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Calificarea şi valorificarea forţei locale de muncă locale și județene în vederea integrării
Indicatori de impact [outcome]

acesteia în industria agroalimentară
Reducerea ratei șomajului în cadrul comunității locale beneficiare
Creșterea calității vieții
Șomeri cu studii primare și

Grupurile ţintă vizate

medii Populația școlară din
liceu
Instituțiile de învățământ vocațional și liceal

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M01, M02

Surse de finanţare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 2, AP 6
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiţii pentru a începe

Nu există

Titlu sub-proiect specific

Amenajarea și regularizarea văilor hidrografice din zonă în vederea eliminării
riscului de inundații și
valorificarea superioară a resurselor de apă:
- râul Șieu între localitățile Sebiș și Beclean
Elaborare proiect tehnic

Obiective specifice sub-proiect

Regularizare curs
hidrografic
Construire diguri de protecție și consolidare maluri
Amenajare instalații hidraulice tradiționale (mori, vâltori, piue etc) în vederea creșterii
atractivității turistice și conservării meșteșugurilor

Coordonator sub-proiect specific

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa
Agenția de Protecția Mediului (APM) Bistrița-

Parteneri locali

Năsăud Inspectoratul pentru Situații de Urgență
(ISU) Bistrița-Năsăud Consiliul Județean BistrițaNăsăud
Consiliile Locale Șieu, Mărișelu, Șieu Măgheruș, Șintereag, Șieu Odorhei
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Parteneri din afara judeţului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Hidroconstrucția SA
Număr km albie regularizată

Indicatori de rezultat [output]

Număr km diguri de protecție
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executați Număr localități protejate de
inundații
Număr instalații hidraulice amenajate
Indicatori de impact [outcome]

Eliminarea riscului de producere a inundațiilor
Creșterea atractivității turistice a văii Ilișiua

Grupurile ţintă vizate

Comunitățile locale din zonă

Buget estimat [RON]

20 mil. RON

Surse de finanţare

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – AP 4
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiţii pentru a începe

Elaborare PATJ județ Bistrița-Năsăud

Bugetul total estimat cumulat [RON]

37 mil. RON [8,5 mil. EURO]
Nume, prenume

Persoana de contact

Instituţie
Telefon

E-mail

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 217/310
Exemplar 1

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 218/310
Exemplar 1

4.9.2.Proiect integrat 2 - INTEGRARIS – Zona Sud- Est
Titlu proiect integrat

Dezvoltare agricolă integrată

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Teaca, Galații Bistriței, Monor, Mărișelu, Șieu, Șieuț

Domeniul din strategie

Dezvoltare economică inteligentă

X

Valorizarea inteligentă a tradiţiilor şi
valorilor

Dezvoltare durabilă

X
Obiectivul major

X

Conectivitate sporită

Punerea în valoare a potențialului de producție agricolă în cadrul zonei
1).

Elaborarea cadastrului agricol, finalizarea punerii în posesie a proprietăților și

elaborarea studiului privind amenajarea agricolă a teritoriului.
2).

Regularizarea Văii Șieului și amenajarea unor sisteme locale de irigație pentru

susținerea activității agricole (legumicole, pomicole, viticole, ferme zootehnice).
3). Înființarea

unei rețele de perdele de protecție silvică cu scop de ameliorare a scurgerii

hidrice și a elementelor microclimatice – completarea carcasei ecologice a teritoriului.
4).

Înființarea unor centre zonale de reproducere și furnizare a materialului săditor și

reproductiv (vegetal și animalier).
Scurtă descriere a lanţului

5). Înființarea

valorii [100-300 cuvinte]

și asistență tehnică în domeniul agricol.
6). Înființare
7).

și dezvoltarea unei rețele zonale de centre comunale de consultanță, training

centre comunale de mecanizare.

Crearea unui centru expoziţional polivalent zonal pentru: promovarea raselor de

animale cu potenţial de producţie ridicat şi prezervarea raselor autohtone, modele de
microferme, asigurare de consultanţă pentru constituire a microfermelor, asigurarea
creditării pentru cofinanţarea proiectelor şi constituirea unei burse zonale pentru
administrarea activităţilor agrozootehnice.
8).

Constituirea şi dezvoltarea exploatațiilor agro-zootehnice specializate semiintensive prin

atragerea investiţiilor private şi publice, prin asocierea fermierilor în grupuri de producători sau
asociaţii familiale şi susținerea cultivării soiurilor locale și creşterii raselor locale de
animale.
9). Înființare
10).

unități de colectare, sortare și depozitare a produselor agricole primare.

Refacerea plantațiilor legumicole, viticole, pomicole, cerealiere existente și

ameliorarea pășunilor și fânețelor.
11).

Creșterea conectivității și accesibilității în cadrul zonei și cu teritoriul regional prin
dezvoltarea infrastructurii

de comunicare fizice și digitale (online) pentru stimularea dezvoltării agricole în zonă.
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Coordonator general

Cluster agrozootehnic de Câmpie

Titlu sub-proiect specific

Elaborarea cadastrului agricol, finalizarea punerii în posesie a proprietăților și
elaborarea studiului
privind amenajarea agricolă a teritoriului
Elaborarea cadastrului agricol

Obiective specifice sub-proiect

Finalizarea punerii în posesie a proprietăților
Elaborarea studiului privind amenajarea agricolă a teritoriului din zonă și corelarea
acestuia cu resursele pedoclimatice

Coordonator sub-proiect specific

OCPI Bistrița-Năsăud
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Județeană
Bistrița-Năsăud Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și

Parteneri locali/judeţeni

Cartografie Bistrița-Năsăud Consiliile Locale
DADR Bistriţa-Năsăud
APDRP Bistriţa-Năsăud
APIA Bistriţa-Năsăud
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice

Parteneri din afara judeţului

Cluj/Mureș Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca Firme de consultanţă și măsurători cadastrale
Număr UAT-uri cu cadastru agricol

Indicatori de rezultat [output]

implementat Plan de amenajare agricolă a
teritoriului finalizat
Finalizarea procedurii de punere în posesie a terenurilor agricole
Crearea cadrului legal pentru implementarea măsurilor de

Indicatori de impact [outcome]

dezvoltare agricolă Crearea premiselor pentru amenajarea
judicioasă a exploatațiilor agricole Punerea corectă în valoare a
resurselor funciare
Crearea premiselor pentru circulația terenurilor prin vânzare-cumpărare și constituirea
exploatațiilor agricole mari Elaborarea cadrului pentru practicarea agriculturii conform cu
cerințele agrotehnice moderne

Grupurile ţintă vizate

UAT-urile din cadrul zonei (Teaca, Galații Bistriței, Monor, Mărișelu, Șieu,
Șieuț) Proprietarii de terenuri agricole

Buget estimat [RON]

3 mil. RON
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Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 11
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2018

Precondiţii pentru a începe

Să fie lansat programul național de implementare a cadastrului
Finalizarea litigiilor în instanță cu privire la punerea în posesie a terenurilor agricole

Titlu sub-proiect specific

Regularizarea Văii Șieului și amenajarea unor sisteme locale de irigație pentru
susținerea activității
agricole (legumicole, pomicole, viticole, ferme zootehnice)
Regularizarea Văii Șieului pentru prevenirea inundațiilor, alunecărilor de teren și

Obiective specifice sub-proiect

amenajarea unei salbe de
acumulări de apă (iazuri) cu funcție complexă (pentru preluarea debitelor mari, rezervă
de apă, alimentarea localităților, rezerve de apă pentru sisteme locale de irigație, funcție
piscicolă și de agrement) - propuneri: 1. Iazul
Șieuț (aval de localitatea Șieuș); 2. Iazul Șieu (aval de localitatea Șieu); 3. Iazul Bârla (aval de
localitatea Bârla);
4. Iazul Măgurele (aval de localitatea Măgurele); 5. Iazul Domnești (aval de
localitatea Domnești) Corelarea înființării sistemelor de irigație cu nevoile de
irigare și disponibilitatea debitelor Stabilirea cotelor de apă disponibile pentru
beneficiari
Stabilirea soluției tehnice de captare și aducțiune a apei în cadrul exploatațiilor agricole
Amenajarea unor sisteme de irigații locale și a stațiilor de pompare pentru irigarea culturilor
specifice din cadrul Văii Șieului
Amenajarea unor sisteme locale de alimentare cu apă a
localităților Contractarea serviciilor de irigație de către beneficiari
Popularea unităților lacustre cu puiet pentru nevoi piscicole (propunere:
fitofagi) Amenajarea unităților lacustre pentru agrement, pescuit sportiv și
turism de week-end Amenajarea malurilor Văii Șieului împotriva eroziunii
și decolmatarea albiei
Amenajare instalații hidraulice cu rol decorativ în vederea creșterii atractivității turistice

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Agenția de protecție a Mediului BistrițaNăsăud Administrația Bazinală de Apă

Parteneri locali/judeţeni

Someș-Tisa
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Județeană
Bistrița-Năsăud Inspectoratul Județean pentru Situații de
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Urgență
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
DADR Bistrița-Năsăud
Agenția Națională pentru Pescuit și
Parteneri din afara judeţului

Acvacultură Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Număr sisteme locale de irigație înființate
Suprafață teren agricol irigat prin sisteme
locale Număr beneficiari racordați la
sistemul de irigație

Indicatori de rezultat [output]

Număr stații de epurare și de tratare a apei nou
înființate Număr localități dotate cu sisteme locale
de alimentare cu apă
Număr de unități lacustre (iazuri) nou amenajate pentru furnizare apă pentru irigații,
alimentarea localităților, agrement și pescuit sportiv
Număr ferme piscicole nou înființate
Număr kilometri de albie
regularizată Număr instalații
hidraulice amenajate
Reducerea incidenței inundațiilor
Valorificarea superioară a debitelor de apă disponibile
Susținerea dezvoltării și creșterea productivității agricole pe
Valea Șieului Diminuarea efectelor negative ale secetei asupra

Indicatori de impact [outcome]

exploatațiilor
Oportunitatea recoltării multiple/posibilitatea înființării mai multor culturi agricole în cadrul
sezonului agricol Diversificarea paletei de culturi agricole
Asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea localităților în sistem
centralizat Crearea oportunităților pentru dezvoltarea pisciculturii și a
pescuitului sportiv
Crearea premiselor pentru dezvoltarea activităților turistice de week-end cu profil piscicol
Ameliorarea caracteristicilor microclimatului și completarea rețelei ecologice județene cu
componentă hidrică pentru susțienrea biodiversității specifice de tip faună acvapiscicolă,
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avifaună și vegetație hidrofilă
Creșterea atractivității turistice a zonei

Grupurile ţintă vizate

Administrațiile
locale Proprietarii
de terenuri

Buget estimat [RON]

20 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M06, M07

Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 7
POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – AP 4, AP 6
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020
Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ

Precondiţii pentru a începe

BN) Finalizarea studiului de amenajare agricolă a teritoriului
Studiu de
fezabilitate Proiect
tehnic
Avize

Titlu sub-proiect specific

Înființarea unei rețele de perdele de protecție silvică cu scop de ameliorare a
scurgerii hidrice și a
elementelor microclimatice – completarea carcasei ecologice a teritoriului
Identificarea amplasamentelor pretabil pentru înființarea rețelei de perdele silvice
Stabilirea compoziției arboricole a rețelei de protecție în conformitate cu încadrarea bioedafică
în cadrul zonei Pregătirea materialului săditor în cadrul pepinierelor existente sau nou înființate

Obiective specifice sub-proiect

în acest sens
Stabilirea statutului juridic al terenurilor propuse pentru înființare a perdelelor silvice și
achiziționarea unor noi terenuri cu această destinație
Plantarea perdelelor de protecție silvică în perioadele optime acestei activități
Întreținerea perdelelor de protectie silvică până la momentul atingerii vârstei de 5-8 ani (vârsta
autosusținerii) Stabilirea administratorilor perdelelor de protecție silvică

Coordonator sub-proiect specific

ROMSILVA
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Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Județeană
Parteneri locali/judeţeni

Bistrița-Năsăud Consiliile locale
Ocoalele silvice locale
Proprietarii de terenuri
Ministerul Mediului și Pădurilor

Parteneri din afara judeţului

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
(ICAS) Universitatea Transilvania din
Brașov
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Elaborarea studiului de fezabilitate

Indicatori de rezultat [output]

Numar puieți produși în cadrul pepinierelor silvice destinate
plantării Suprafață plantată cu pierdele silvice (ha)
Ameliorarea condițiilor biopedoclimatice
din zonă Creșterea productivității la
hectar
Fortificarea carcasei ecologice din zonă

Indicatori de impact [outcome]

Producere de biomasă pentru nevoile populației și a economiei
locale Crearea premiselor pentru reproducerea biodiversității și
a fondului cinegetic
Extinderea bazei de producție a fructelor de pădure prin introducerea unor arbusti fructiferi
în cadrul pierdelelor silvice
Extinderea bazei melifere din zonă prin introducerea unor esențe melifere (tei, salcâm, etc)
în cadrul plantațiilor silvice
Reducerea sau stoparea proceselor de eroziune a solului de suprafață și
adâncime Reducerea efectelor secetei și creșterea surplusului de
umiditate a solului
Creșterea grosimii statului de zăpadă și protecția eficientă a culturilor de toamnă pe perioada
iernii

Grupurile ţintă vizate

Administrațiile
locale Proprietarii
de terenuri

Buget estimat [RON]

2 mil. RON

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M08
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020
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Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ
Precondiţii pentru a începe

BN) Finalizarea studiului de amenajare agricolă a teritoriului
Studiu de fundamentare privind înființarea și amenajarea perdelelor silvice

Titlu sub-proiect specific

Înființarea unor centre zonale de reproducere și furnizare a materialului săditor și
reproductiv (vegetal și animalier)
Definirea necesarului de material săditor pentru întreținerea curentă, regenerarea și
extinderea plantațiilor pomicole, viticole și legumicole
Identificarea soiurilor autohtone viabile pentru producția din zonă (pomicole, viticole și
legumicole) Amenajarea unor loturi de producție semințe de origine controlată

Obiective specifice sub-proiect

Înființarea unui centru zonal (pepinieră și seră) de reproducere a materialului săditor
(pomicol, legumicol și horticol), selecție și distribuție semințe și îngrășăminte chimice pentru
fermieri
Înființare unitate de reproducere a materialului săditor pentru plantarea perdelelor de
protecție silvică Înființare centru zonal de selecție animale și însămânțări artificiale
Înființare centru zonal de creștere a puietului piscicol
Deschiderea unui magazin de prezentare și desfacere în cadrul fiecărui centru zonal

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Consiliile locale
DADR Bistrița-

Parteneri locali/judeţeni

Năsăud
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
Bistrița (SCDP) Direcția Sanitar-Veterinară BistrițaNăsăud
Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
Bistrița-Năsăud Direcția Fitosanitară Bistrița-Năsăud
ROMSILVA
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi

Parteneri din afara judeţului

Reproducţie în Zootehnie
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Direcția Fitosanitară și pentru Selecția Vegetală
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
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Centru zonal (pepinieră și seră) de reproducere a materialului săditor (pomicol,
Indicatori de rezultat [output]

legumicol și horticol) Unitate de reproducere a materialului săditor pentru plantarea
perdelelor de protecție silvică
Centru zonal de selecție animale și însămânțări
artificiale Centru zonal de reproducere a puietului
piscicol
Magazine de prezentare și desfacere în cadrul fiecărui centru zonal
Acoperirea permanentă a necesarului de material săditor la nivel zonal
Dezvoltarea unor soiuri adaptate condițiilor locale (în parteneriat cu centrul de cercetare-

Indicatori de impact [outcome]

dezvoltare din Bistrița) Reintroducerea în exploatațiile pomicole a unor soiuri vechi tradiționale
Optimizarea procesului de achiziționare-plantare a materialului săditor pentru
legumicultură Obținerea de semințe de calitate superioară și origine controlată
Stoparea procesului de invazie cu soiuri invazive neadaptate la condițiile
pedoclimatice ale Transilvaniei Reducerea costurilor de înființare ale exploatațiilor
agricole

Grupurile ţintă vizate

Fermierii

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
Surse proprii

Surse de finanţare

Surse alternative prin partneriate cu asociații și întreprinderi
de profil POR (Programul Operațional Regional) – AP 2
PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M02, M04

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiţii pentru a începe

Lansarea proiectului de dezvoltare agricolă integrată

Titlu sub-proiect specific

Înființarea și dezvoltarea unei rețele zonale de centre comunale de consultanță,
training și asistență tehnică în domeniul agricol
Alegerea locației pentru amplasarea centrelor locale (la nivelul UAT-urilor)

Obiective specifice sub-proiect

Stabilirea tipologiei de servicii posibil a fi prestate beneficiarilor (consultanță agricolă,
management financiar, management proiecte de dezvoltare, constituire parteneriate,
recalificare profesională, etc.)
Construcția centrelor și definirea structurii departamentale (vor include: reprezentanți ai
agențiilor județene DADR, APIA, Oficiul județean de îmbunătățiri funciare, birou juridic,
departament recalificare, departament de
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consiliere a fermierilor, consultanță și creditare, etc., )
Dotarea centrelor cu echipamente și personal calificat pentru
consiliere/consultanță Achiziția de utilaje accesorii pentru asistență
tehnică
Înființarea unui departament de recalificare a populației locale (fermieri activi, șomeri și
persoane din grupuri sociale defavorizate) în agricultură și zootehnie în cadrul centrului
zonal în parteneriat cu instituții specializate, școli profesionale și universități de specialitate
în agricultură și zootehnie
Conceperea unor pachete educaţionale privind reconversia forţei de muncă activă în domeniul
agro-zootehnic şi organizarea periodică a cursurilor de instruire
Crearea unui sistem de comunicare online pentru monitorizarea în timp real a activității din
centrele locale și
producătorii activi din cadrul zonei – înființare platformă online
Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Consiliile locale
DADR BistriţaNăsăud
APDRP BistriţaNăsăud APIA Bistriţa-

Parteneri locali/judeţeni

Năsăud
Școala de Arte și Meserii Șieu
Întreprinzători privați în domeniul
agrozootehnic AJOFM Bistrița
Camera de Comerț și Industrie din Bistrița-Năsăud
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala BistrițaNăsăud Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Bistrița (SCDP) Direcția Fitosanitară BistrițaNăsăud
Direcția Sanitar-Veterinară Bistrița-Năsăud
Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Bistrița-Năsăud
Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare
Regională (CFPDR) Firme de consultanţă, training şi
consiliere în domeniul agro-zootehnic Agenţia Naţională

Parteneri din afara judeţului

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Autoritatea
Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
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Direcția Fitosanitară și pentru Selecția Vegetală
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Număr specialiști angajați în cadrul centrului de consultanță, training și asistență tehnică
Număr centre comunale de consultanţă, training și asistență tehnică nou înființate în
Indicatori de rezultat [output]

cadrul primăriilor Număr pachete de servicii de asistență tehnică și consultanță
Program de reconversie, instruire și consiliere în domeniul agrozootehnic Număr de fermieri activi instruiţi (consiliaţi)
Număr de șomeri instruiți
Platformă online de comunicare operațională
Creșterea calității proceselor tehnologice în activitatea pomicolă, viticolă, legumicolă și
zootehnică prin consultanță furnizată de personal specializat

Indicatori de impact [outcome]

Creşterea nivelului de productivitate şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor agro-zootehnice prin
calificarea forţei de muncă
Atragerea tinerilor specializați în zonele rurale
Stimularea fermierilor activi în eficientizarea activităților agricole
Populaţia de vârsta activă din comunităţile locale

Grupurile ţintă vizate

Șomeri cu studii primare și medii şi persoane defavorizate [rromi] din zonă
Persoane active în agricultură (întreprinzători privaţi și grupurile de producători) în
activități de producție cerealieră, pomicolă, legumicolă, viticolă și zootehnică

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M06, M07, M02

Surse de finanţare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 3, AP 2, AP 6
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020
Stabilirea cadrului legal de funcționare a centrului de consultanță și asistență tehnică

Precondiţii pentru a începe

Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar de profil de a organiza
cursuri de calificare şi recalificare a forţei de muncă în domeniul agrozootehnic
Disponibilitatea administrațiilor locale pentru dezvoltarea centrelor comunale

Titlu sub-proiect specific

Înființare centre comunale de mecanizare
Înființare unități de service și întreținere utilaje agricole fermieri

Obiective specifice sub-proiect

Înființare unități cu echipamente și mașini agricole disponibile pentru închiriere sau
prestări servicii Înființare stații PECO pentru alimentarea zonală a fermierilor cu
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carburanți, uleiuri și piese de schimb Asigurare servicii de consultanță achiziție,
exploatare și întreținere utilaje agricole
Asigurare servicii de vânzări utilaje și echipamente exploatare agricolă
Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Consiliile locale

Parteneri locali

Reprezentanți ai companiilor producătoare de
utilaje agricole Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
PETROM – sucursala Bistrița-Năsăud
APIA
Ministerul Economiei și Industriilor

Parteneri din afara judeţului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România
Număr centre comunale înființate

Indicatori de rezultat [output]

Număr acorduri și parteneriate încheiate între producătorii de utilaje și mașini
agricole și centru Număr stații PECO agricole amenajate

Indicatori de impact [outcome]

Creșterea gradului de mecanizare a producției agricole
Acoperirea necesarului cu mijloace mecanizate pentru micii producători
Eficientizarea livrării carburanților și subvențiilor în teritoriu pentru mecanizarea
agriculturii Creșterea gradului de înnoire a parcului de utilaje agricole
Reducerea suprafețelor agricole pe unitate de mecanizare și executarea la timp a lucrărilor
agrotehnice
Echilibrarea costurilor de execuție a lucrărilor agrotehnice prin eliminarea
monopolurilor locale existente Crearea premiselor pentru diversificarea culturilor
agricole prin existența suportului agrotehnic specific

Grupurile ţintă vizate

Producătorii și fermierii agricoli

Buget estimat [RON]

20 mil. RON
Surse proprii

Surse de finanţare

Surse alternative prin partneriate cu asociații și întreprinderi
de profil POR (Programul Operațional Regional) – AP 2
PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M02, M04, M06, M07

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiţii pentru a începe

Lansarea proiectului de dezvoltare agricolă integrată
Crearea unui centru expoziţional polivalent zonal pentru: promovarea raselor de

Titlu sub-proiect specific

animale cu potenţial de producţie ridicat şi prezervarea raselor autohtone, modele
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de microferme, asigurare de consultanţă
pentru constituire a microfermelor, asigurarea creditării pentru cofinanţarea
proiectelor şi constituirea unei burse zonale pentru administrarea activităţilor
agrozootehnice
Stabilirea locației pentru amplasarea centrului polivalent (propunere: Șieu)
Stabilirea structurii funcționale a centrului polivalent: secțiune promovare rase locale de
Obiective specifice sub-proiect

animale, secțiune modele ferme agro-zootehnice, secțiune bursă zonală agricolă, secțiune
clubul agricultorilor, secțiune inventică în agricultură, secțiune transfer de know-how in
domeniul agrozootehnic
Construcția și amenajarea centrului – zonificarea funcțională
Dotarea centrului cu echipamente și personal calificat pentru
consiliere/consultanță Promovarea centrului în cadrul zonei prin
intermediul consiliilor locale

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Consiliile locale
DADR BistriţaNăsăud
APDRP Bistriţa-

Parteneri locali

Năsăud APIA BistriţaNăsăud
Direcția Sanitar-Veterinară Bistrița-Năsăud
Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie
Bistrița-Năsăud Camera de Comerț și Industrie Bistrița
Grupurile de producători
Fermieri și asociații de fermieri
Centrul de consultanță și asistență tehnică
Asociații ale producătorilor din agricultură și zootehnie
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Parteneri din afara judeţului

Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
Înființarea centrului

Indicatori de rezultat [output]

expozițional Numărul de
expoziții organizate
Număr consultanțe prestate către beneficiari
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Îmbunătățirea managementului microfermelor din
zonă Încurajarea și susținerea modernizării
Indicatori de impact [outcome]

microfermelor
Facilitarea achizițiilor de utilaje, agregate și animale pentru constituirea și
dezvoltarea microfermelor Rol educațional și formator pentru întreprinzătorii din
zonă
Transfer de know-how și facilitarea formării de parteneriate
Crearea prin centru a unei imagini zonale a fermierilor/producătorilor agrozootehnici
Fermierii și grupurile de producători din

Grupurile ţintă vizate

zonă Producătorii de utilaje
agrozootehnice
Prestatori de servicii și produse specifice

Buget estimat [RON]

3 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M07, M02, M06, M17

Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 1
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiţii pentru a începe

Proiectele anterioare să fie lansate
Să fie constituit cluster-ul agrozootehnic de câmpie
Constituirea şi dezvoltarea exploatațiilor agro-zootehnice specializate

Titlu sub-proiect specific

semiintensive prin atragerea
investiţiilor private şi publice, prin asocierea fermierilor în grupuri de producători sau
asociaţii familiale şi susținerea cultivării soiurilor locale și creşterii raselor locale de
animale
Evaluarea tipologiei şi distribuţiei actuale în teritoriu a terenurilor/exploatațiilor cerealiere,
pomicole, viticole și legumicole, gradul de echipare cu infrastructură aferentă (terasamente,
șpalieri, sisteme de irigație, platforme de depozitare, etc.)
Evaluarea tipologiei şi distribuţiei actuale în teritoriu a fermelor zootehnice, gradul de
echipare şi calitatea şeptelului de animale (bovine, porcine, păsări și ovine)
Identificarea amplasamentelor pretabile pentru dezvoltarea de noi exploatații (pentru

Obiective specifice sub-proiect

cultura cerealelor, culturi speciale + plante tehnice) și elaborarea unor planuri de amenajare
conform cu premisele existente
Identificarea amplasamentelor pretabile pentru dezvoltarea de noi ferme și microferme în
regim semiintensiv conform cu premisele existente: bovine – carne și lapte, porcine, păsări,
ovine doar pentru îngrășat
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Creare grupuri de producători sau asociații de fermieri cu rol de creștere a productivității și
valorificării eficiente a resurselor funciare și agrotehnice
Organizarea exploatațiilor agricole (concesionare/închiriere terenuri arabile, pășuni și
fânețe, reabilitarea terenurilor afectate de vegetație arbustivă, eroziune, etc.)
Identificarea resurselor de apă și amenajarea acestora pentru nevoile de consum ale
exploatațiilor agricole și microfermelor zootehnice
Adaptarea tipurilor de culturi cerealiere, plante tehnice și alte culturi speciale în acord cu
necesitățile prevăzute
de bursa agricolă și cu condițiile specifice de mediu (grâu, rapiță, floarea soarelui, etc.)
Dezvoltarea resursei viitoare a șeptelului local prin creșterea animalelor
din rasa locală Obținerea avizelor de funcționare fitosanitare și sanitarveterinare
Înregistrarea proprietarilor de exploatații cerealiere, legumicole, pomicole, viticole și mixte în
Registrul Agricol
Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala BistrițaNăsăud Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în
Zootehnie Bistrița-Năsăud Stațiunea de Cercetare-

Parteneri locali/judeţeni

Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița (SCDP) DADR
Bistriţa-Năsăud
APDRP BistriţaNăsăud APIA BistriţaNăsăud Consiliile
locale
Direcția Fitosanitară Bistrița-Năsăud
Direcția Sanitar-Veterinară BistrițaNăsăud
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România

Parteneri din afara judeţului

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Direcția Fitosanitară și pentru Selecția
Vegetală
Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
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Număr exploatații cerealiere/pomicole/viticole/legumicole
nou înființate Număr microferme zootehnice înființate
Indicatori de rezultat [output]

Număr fermieri asociați/grupuri de producători nou
înregistrați Număr angajați din comunitatea locală
Suprafețe teren ameliorate și/sau introduse în exploatație
Număr capete animale din rasa locală
achiziționate Tipuri plante tehnice și speciale
introduse în exploatație
Valorificarea superioară a terenurilor în pantă și/sau afectate de
eroziune Valorificarea superioară a pajiștilor naturale
Prezervarea și promovarea culturilor specifice
(soiuri locale) Prezervarea și promovarea raselor

Indicatori de impact [outcome]

locale de animale
Efecte multiplicatoare pentru dezvoltarea industriei alimentare
Susținerea micilor producători locali în regim de asociații familiale sau grupuri
de producători Creşterea numărului de activi angajaţi în activităţi agricole
Creşterea numărului de ferme și exploatații vegetale nou înfiinţate
Atragerea forţei de muncă active din cadrul zonei spre activităţi agro-zootehnice şi reducerea
ratei șomajului Creșterea calității vieții
Deținătorii de terenuri agricole (pretabile pentru culturi cerealiere, legumicole,

Grupurile ţintă vizate

pomicole și viticole) Deținătorii de terenuri (pășuni și fânețe)
Șomeri cu studii primare şi
medii Fermierii activi

Buget estimat [RON]

5 mil. RON

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M06, M07, M09, M10, M11, M16
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020
Înființarea cluster-ului agrozootehnic de Câmpie
Finalizarea cadastrului agricol și a punerii în posesie a

Precondiţii pentru a începe

proprietăților Existența terenurilor pentru înființarea
exploatațiilor
Existența terenurilor pentru înființarea microfermelor și producția de furaje
Sub-proiectul „Înființarea și dezvoltarea unei rețele zonale de centre comunale de
consultanță, training și asistență tehnică în domeniul agricol” să fie lansat
Finalizarea proiect de amenajare agricolă a teritoriului și PATJ
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Titlu sub-proiect specific

Înființare unități de colectare, sortare și depozitare a produselor agricole primare
Identificarea amplasamentelor pentru construcția unităților (silozuri cereale, depozite fructe și

Obiective specifice sub-proiect

legume, depozite tutun, etc.)
Dimensionarea unităților și stabilirea profilului tehnic
Racordarea unităților la utilități publice (electricitate, apă,
canalizare, acces auto) Înființare centru de colectare și prelucrare
primară a lânii și peilor de animale

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Consiliile locale
Întreprinzători privați

Parteneri locali/judeţeni

DADR Bistriţa-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie din BistrițaNăsăud Liga Asociațiilor Producătorilor
Agricoli
Consiliile locale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri din afara judeţului

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Număr unități de colectare, sortare, depozitare nou

Indicatori de rezultat [output]

înființate Număr de angajați din categoria șomerilor la
finalul proiectului
Cantitate produse agricole primare depozitate
Valorificarea integrată a resurselor animaliere secundare (lâna,
piei de animale) Creșterea valorii adăugate a produselor agricole
(legumicole, pomicole) Stimularea producției și extinderea

Indicatori de impact [outcome]

exploatațiilor agricole
Diminuarea pierderilor datorate perisabilității produselor agricole primare
Asigurarea cu materie primă pe durata întregului an a unităților de procesare și piețelor
de desfacere Atragerea producătorilor din alte zone pentru depozitarea produselor
Rol de actor în lanțul scurt de producție – aprovizionare – procesare
Valorificarea forței de muncă locale (locuri de muncă)

Grupurile ţintă vizate

Persoane fără loc de muncă și persoane defavorizate [rromi] din zonă
Comunitatea locală
Producătorii agricoli

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
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Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M06, M07
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2017 - 2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Refacerea plantațiilor legumicole, viticole, pomicole, cerealiere existente și
ameliorarea pășunilor și
fânețelor
Evaluarea stării și calității actuale a pășunilor și fânețelor
Evaluarea stării și calității plantațiilor cerealiere, legumicole, pomicole și viticole (Galații
Bistriței, Mărișelu, Șieu, Teaca) existente
Ameliorarea bazei furajere prin măsuri de regenerare, ameliorare şi prezervare a păşunilor şi
fâneţelor degradate și invadate de vegetație arbustivă și subarbustivă pentru creşterea
animalelor

Obiective specifice sub-proiect

Aplicarea lucrărilor de ameliorare a pășunilor prin lucrări agrotehnice specifice și
îmbunătățirea producțivității de masă verde la hectar
Regenerarea, ameliorarea şi prezervarea plantații pomicole, viticole și legumicole existente
Înlocuirea suprafețelor de plantații viticole și pomicole care sunt degradate sau au
depășit perioada de productivitate
Înființarea și/sau extinderea suprafeţelor exploatate ecologic bazate pe culturi
autohtone Extinderea suprafeţelor de pășuni și fânețe din zonă exploatate
ecologic
Prezervarea pășunilor cu biodiversitate naturală ridicată ca fond genotipic pentru
ameliorarea tuturor pășunilor din zonă
Introducerea unor noi plantații de arbuști fructiferi (zmeură, coacăz negru, alun, cătină, căpșun,
etc.)
Înregistrarea proprietarilor suprafețelor cu pășuni și fânețe la RNE (cf. OUG 34/2013)

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala județeană
Bistrița-Năsăud Consiliile locale

Parteneri locali

DADR BistriţaNăsăud APIA
Bistrița-Năsăud
Direcția Sanitar Veterinară Bistrița-Năsăud
Direcția Fitosanitară Bistrița-Năsăud
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Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
Parteneri din afara judeţului

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Direcția Fitosanitară și pentru Selecția Vegetală
Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Suprafețe cu pășuni și fânețe ameliorate și incluse în exploatare

Indicatori de rezultat [output]

ecologică (ha) Suprafețe cerealiere, legumicole, pomicole și
viticole regenerate (ha) Suprafețe cerealiere, legumicole,
pomicole și viticole nou înființate (ha)
Productivitatea la hectar
Stoparea procesului de degradare a exploatațiilor agricole existente
Dezvoltarea durabilă a zonei [explotații cerealiere și legumicole, livezi și vii, pășuni și
fânețe disponibile pe termen mediu și lung]
Conservarea biodiversității
Creșterea suprafețelor cu pășuni calitativ superioare ca bază pentru
dezvoltarea zootehniei Extinderea bazei de producție pentru industria

Indicatori de impact [outcome]

alimentară și a conservelor
Asigurarea necesarului de furaje ecologice pentru creșterea animalelor
Valorificarea superioară a terenurilor în pantă pretabile pentru pomicultură și
viticultură Introducerea în producție a unor soiuri autohtone și prezervarea
acestora
Stimularea activității institutelor de cercetare în pomicultură și producția de
material săditor Stoparea proceselor de eroziune a solurilor pe versanți prin
înființarea unor noi plantații pomicole
Fortificarea rețelei ecologice a teritoriului prin prezervarea plantațiilor existente și înființarea
unor noi exploatații pomicole
Valorificarea superioară a tradiției din zonă în domeniul pomiculturii și viticulturii
Valorificarea forței de muncă locale
Administraţiile locale

Grupurile ţintă vizate

Proprietarii de terenuri cu cultivate cu plante cerealiere și
legume, livezi și vii Proprietarii de terenuri cu fânețe și pășuni

Buget estimat [RON]

3 mil. RON

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M10, M11, M13
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2017
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Studiul de fezabilitate
Studiu de impact de
Precondiţii pentru a începe

mediu
Documentaţii, avize şi aprobări necesare
Înființarea cluster-ului agrozootehnic de
Câmpie
Finalizarea cadastrului agricol și a punerii în posesie a proprietăților
Studiu privind amenajarea agricolă a teritoriului

Titlu sub-proiect specific

Creșterea conectivității și accesibilității în cadrul zonei și cu teritoriul regional prin
dezvoltarea infrastructurii de comunicare fizice și digitale (online) pentru stimularea
dezvoltării agricole în zonă
Modernizarea drumurilor publice de acces la nivelul localităților ca bază pentru racordarea
drumurilor agricole principale și cele forestiere.
Modernizarea drumurilor agricole principale prin reabilitarea infrastructurii și suprastructurii

Obiective specifice sub-proiect

aferente
Clasificarea drumurilor de exploatație agricolă și stabilirea amplasamentelor pentru
platformele agrotehnice de exploatare (ex. depozitare amendamente pedologice, staționare
temporară utilaje agricole, etc.)
Amenajarea unor platforme de depozitare temporară a produselor agricole primare și a
deșeurilor de producție/întreținere
Executarea lucrărilor de amenajare a platformelor de exploatație agricolă
Interconectarea drumurilor de exploatație agricolă cu drumurile publice și drumurile
forestiere prin drumuri agricole principale de legătură
Crearea unui sistem de informare publică asupra obiectivelor economice din zonă
(amplasare panouri informative/de direcționare)
Extinderea rețelelor de comunicare internet pentru monitorizarea sistemelor inteligente din
cadrul fermelor

Coordonator sub-proiect specific

Cluster agrozootehnic de Câmpie
Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Bistriţa-

Parteneri locali

Năsăud DADR Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri din afara judeţului

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ClujNapoca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
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Număr km drum de exploatație agricolă
modernizați Număr kilometri drum public
Indicatori de rezultat [output]

modernizat
Număr panouri informative
instalate Număr puncte
oprire/staţionare amenajate
Număr platforme de exploatație agricolă nou înființate
Sistem de comunicare online dezvoltat și operațional
Creşterea conectivităţii zonei cu teritoriul
regional Intensificarea circulaţiei rutiere în

Indicatori de impact [outcome]

zonă
Oferirea unui alternative de acces în zonă
Creșterea eficienței exploatațiilor agricole (reducerea duratei de acces, creșterea
accesibilității, accesibilitate pe întreaga durată a anului)
Reducerea proceselor de eroziune a solurilor pe aliniamentul drumurilor de pământ

Grupurile ţintă vizate

Proprietarii de exploatații agricole

Buget estimat [RON]

10 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M06, M07

Surse de finanţare

POC (Programul Operațional Competitivitate)
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2017
Existenţa Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud

Precondiţii pentru a începe

(PATJ BN) Studiu de fezabilitate
Studiu de mediu
Proiect tehnic execuție drumuri
Avize

Bugetul total estimat cumulat [RON]

71 mil. RON [16 mil. EURO]
Nume, prenume

Persoana de contact

Instituţie
Telefon

E-mail
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4.9.3.Proiect integrat 3 – COMPETIS – Zona Sud-Est
Dezvoltarea competitivă a activităţilor economice alternative generatoare de profit
Titlu proiect integrat

(altele decât agricole) bazate pe resurse locale prin înfiinţarea atelierelor sociale
meşteşugăreşti în cadrul comunităţilor locale
pentru generarea produselor tradiționale cu valoare adăugată ridicată

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor

Domeniul din strategie

X

Dezvoltare economică inteligentă

X

Valorizarea inteligentă a tradiţiilor şi
valorilor

X

Dezvoltare durabilă

X

Conectivitate sporită

Valorificarea superioară a moştenirii culturale şi a resurselor naturale locale [lemn, metal, lână,
Obiectivul major

in, cânepă, argilă,
piatră, piele, plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci etc.] şi creşterea numărului de
persoane de vârstă activă angajate în activităţi cu valoare adăugată ridicată
1). Identificarea şi prezervarea moştenirii culturale în arta meşteşugurilor tradiţionale prin
inventarierea produselor, tehnicilor şi metodelor de producţie, persoanelor care deţin
cunoştinţele şi deprinderile aferente.
2). Elaborarea portofoliului de produse artizanale, uz casnic, comerciale şi de altă natură

Scurtă descriere a lanţului
valorii [100-300 cuvinte]

pretabile a fi produse în cadrul fabricilor sociale.
3). Calificarea resursei umane fără loc de muncă prin cursuri de specialitate în
meşteşuguri şi meserii tradiţionale: împletituri din nuiele, sculptura lemnului, ţesut/cusut,
olărit, cărămidărie, prelucrare ceramică, prelucrare piatră, pielărie/cojocărie, prelucrarea
tradiţională a resurselor alimentare în parteneriat cu şcoli profesionale, meşteri populari
locali şi universităţi de specialitate în artă şi design.
4). Înfiinţarea atelierelor sociale meşteşugăreşti de producţie cu management privat şi a
expoziţiilor cu vânzare aferente pentru produsele proprii.
5). Dezvoltarea reţelei de distribuţie, a parteneriatelor pentru desfacere şi vânzare pe pieţe
emergente.
6). Colaborarea fabricilor sociale cu studiouri de design, universităţi de profil pentru creaţie,
cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi fundamentarea procesului de inovare.
7).Certificarea, înregistrarea produselor şi crearea unor brand-uri specifice zonei.

Coordonator general

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Identificarea şi prezervarea moştenirii culturale în arta meşteşugurilor tradiţionale

Titlu sub-proiect specific

prin inventarierea produselor, tehnicilor şi metodelor de producţie, persoanelor
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care deţin cunoştinţele şi deprinderile
aferente
Inventarierea moştenirii culturale în arta meşteşugurilor tradiţionale din zona Sud-Est
Identificarea produselor meşteşugăreşti cu valoare de piaţă din cadrul zonei şi
înregistrarea tehnicilor şi metodelor de producţie aferente
Obiective specifice sub-proiect

Identificarea persoanelor care deţin cunoştinţe, tehnici, instrumente şi utilaje tradiţionale,
metode şi reţete în meşteşugărit şi produse tradiţionale şi includerea lor în cadrul unor
parteneriate de formare profesională sub forma unor şcoli de arte şi meserii
Prezervarea cunoştinţelor, tehnicilor, instrumentelor şi utilajelor tradiţionale, metodelor şi
reţetelor în meşteşugărit şi produse tradiţionale prin înregistrare şi brevetare în vederea
valorificării lor în scop productiv şi transmiterii
generaţiilor viitoare

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Consiliile Locale Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca,

Parteneri locali/judeţeni

Monor Ateliere meşteşugăreşti existente
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Asociaţia Produs în Bistriţa-Năsăud
Institutul de Economie Socială

Parteneri din afara judeţului

Asociaţia Camera
Meşteşugarilor Asociaţia
Meşterilor Populari Clujeni
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova Muzeul Etnografical
Transilvaniei

Indicatori de rezultat [output]

Repertoriul moştenirii culturale în arta meşteşugurilor din Zona Sud-Est
Prezervarea şi conservarea meşteşugurilor populare ca resursă culturală şi economică

Indicatori de impact [outcome]

Facilitarea transferului cunoştinţelor şi deprinderilor în arta meşteşugărească prin implicarea în
formare a viitorilor artizani de către actualii meşteşugari
Crearea premiselor pentru producţia în serie a produselor meşteşugăreşti

Grupurile ţintă vizate

Meşteşugarii din zonă

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 2

Surse de finanţare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 5
Surse alternative – parteneriate cu instituții de cercetare
Surse proprii
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Perioada probabilă de derulare

2015-2017

Precondiţii pentru a începe

Constituirea clusterul-ui intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud

Titlu sub-proiect specific

Elaborarea portofoliului de produse artizanale, uz casnic, comerciale şi de altă
natură pretabile a fi produse în cadrul atelierelor sociale meşteşugăreşti
Identificarea produselor din cadrul repertoriului moştenirii culturale în arta meşteşugurilor

Obiective specifice sub-proiect

din Zona Sud-Est cu valoare adăugată de piaţă
Stilizarea şi particularizarea produselor pentru creşterea valorii
adăugate Elaborarea catalogului de produse
Definirea procesului tehnologic de elaborare a produsului

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud

Parteneri locali/judeţeni

Consiliile Locale Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor Ateliere meşteşugăreşti
existente
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Asociaţia Produs în Bistriţa-Năsăud
Institutul de Economie Socială
Asociaţia Camera

Parteneri din afara judeţului

Meşteşugarilor Asociaţia
Meşterilor Populari Clujeni
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova Muzeul Etnografic al
Transilvaniei
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Număr produse identificate cu valoare adăugată

Indicatori de rezultat [output]

de piaţă Catalogul de produse
Număr procese tehnologice descrise
Crearea suportului de proceduri pentru extinderea în serie a

Indicatori de impact [outcome]

producţiei artizanale Creşterea valorii adăugate a produselor
meşteşugăreşti
Prezervarea procedurilor şi tehnicilor de execuţie a produselor meşteşugăreşti

Grupurile ţintă vizate

Meșteșugari

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 2

Surse de finanţare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 5
Surse alternative – parteneriate cu instituții de cercetare
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Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2017
Constituirea clusterul-ui intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud

Precondiţii pentru a începe

Sub-proiectul „Identificarea şi prezervarea moştenirii culturale în arta meşteşugurilor
tradiţionale prin inventarierea produselor, tehnicilor şi metodelor de producţie, persoanelor
care deţin cunoştinţele şi deprinderile
aferente” să fie lansat
Calificarea resursei umane fără loc de muncă prin cursuri de specialitate în

Titlu sub-proiect specific

meşteşuguri şi meserii tradiţionale: împletituri din nuiele, sculptura lemnului,
ţesut/cusut,

olărit,

cărămidărie,

prelucrare

ceramică,

prelucrare

piatră,

pielărie/cojocărie, prelucrarea tradiţională a resurselor alimentare în
parteneriat cu şcoli profesionale, meşteri populari locali şi universităţi de specialitate în
artă şi design
Dezvoltarea infrastructurii de formare a deprinderilor practice (ateliere pentru ucenicie) în
cadrul teritoriului de implementare a proiectului
Identificarea de specialişti (ingineri, tehnicieni, maiştri, meşteri populari locali) pentru
Obiective specifice sub-proiect

formarea deprinderilor practice în prelucrarea materiilor prime locale
Dezvoltarea competenţelor specifice în prelucrarea tradiţională a materiilor prime locale prin
calificarea la locul de muncă în atelierele de practică înfiinţate
Stabilirea de parteneriate cu universităţi tehnice, artă şi design pentru certificarea
competenţelor avansate şi transfer de soluţii inovative în domeniu

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Școlile de artă și meserii din județul BistrițaNăsăud Inspectoratul școlar Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

AJOFM
Bistrița
Consiliile
locale
Asociația Meșterilor Populari
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul
Naţional Asociaţia Produs în Bistriţa-Năsăud
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Institutul de Economie Socială
Asociaţia Camera
Parteneri din afara judeţului

Meşteşugarilor Asociaţia
Meşterilor Populari Clujeni
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova Muzeul Etnografic al
Transilvaniei
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Număr specializări de formare consituite și

Indicatori de rezultat [output]

implementate Număr ateliere nou înființate pentru
formare la locul de muncă Număr persoane
calificate din cadrul populației active
Număr parteneriate
Creșterea gradului de calificare a forței de muncă pe plan
local Regenerarea unor meserii tradiționale
Creșterea valorii adăugate a produselor
tradiționale Valorificarea superioară a resurselor

Indicatori de impact [outcome]

și materiilor locale Crearea unei identități
economice zonale
Susținerea cu produse tradiționale a piețelor regionale și
internaționale Creșterea veniturilor comunităților locale
Extinderea pe orizontală a activităților economice prin creșterea gradului de ocupare a
forței de muncă în activități economice alternatice și crearea unor lanțuri de producție
economică cu valoare adăugată ridicată
Creșterea atractivității turistice a zonei
Populația locală din zonă
Meșterii populari locali

Grupurile ţintă vizate

Formatori în meserii
tradiționale
Furnizorii de materii prime necesare în industria
artizanatului Întreprinderile economice din turism
Asociațiile locale de producători

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
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POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP2, AP 3, AP 5
Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M01, M06
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiţii pentru a începe

Constituirea clusterul-ui intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Toate proiectele propuse anterior să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Înfiinţarea atelierelor sociale meşteşugăreşti de producţie cu management privat şi
a expoziţiilor cu
vânzare aferente pentru produsele proprii
Identificarea locațiilor favorabile amplasării atelierelor meșteșugărești de producție
conform cu următoarele recomandări: Galaţii Bistriţei, Dipşa, Posmuş, Monor (prelucrare
tradițională a fructelor); Adrian, Archiud, Tonciu (prelucrarea lânii); Mărişelu, Şieu, Şieuţ
(împletituri nuiele, pielărie, cărămidărie, fierărie); Şoimuş, Gledin, (lemn, măști, împletituri

Obiective specifice sub-proiect

nuiele); Teaca, Domneşti, Sântioana (ţesătorie, pielărie, topitorie cânepă); Şieu (lemn, țesătorie,
fierărie); Pinticu, Jeica (lemn, țesătorie, pielărie); Ardan, (piatră, lemn, fructe de pădure);
Lunca, Sebiș, Ruștior (fructe de pădure, piatră, lemn), etc.
Identificarea și atragerea investitorilor potențiali care să dezvolte acest tip de afacere socială
Indentificarea furnizorilor de materii prime necesare atelierelor meșteșugărești și încheierea
unor parteneriate Achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare demarării producției
Demararea producției în conformitate cu portofoliul de produse deja stabilit
Organizarea unor expoziții cu vânzare permanente în cadrul centrelor reprezentative fiecărui
tip de produs

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Asociația Produs în BistrițaNăsăud Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud
Institutul de Economie Socială

Parteneri din afara judeţului

Asociaţia Camera
Meşteşugarilor Asociaţia
Meşterilor Populari Clujeni
Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova
Număr ateliere de producției nou înființate
Cifra de afacere

Indicatori de rezultat [output]

Articole și produse noi întrate în procesul de
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producție Număr centre expoziționale înființate
Număr de locuri de muncă nou înființate
Număr de contracte încheiate pentru furnizare materii prime
Stimularea dezvoltării activităților economice legate direct și indirect de procesul de
producție (furnizare materii
prime și desfacere produse finite)
Creșterea valorii adăugate a produselor
Indicatori de impact [outcome]

tradiționale Valorificarea superioară a resurselor
și materiilor locale Crearea unei identități
economice zonale
Susținerea cu produse tradiționale a piețelor regionale și
internaționale Creșterea veniturilor comunităților locale
Extinderea pe orizontală a activităților economice prin creșterea gradului de ocupare a
forței de muncă în activități economice alternative și crearea unor lanțuri de producție
economică cu valoare adăugată ridicată Creșterea atractivității turistice a zonei, prin
transformarea centrelor expoziționale cu vânzare în atracții turistice
Dezvoltarea comerțului online (pentru produsele tradiționale)

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzătorii privați
Grupuri de producători locali de materii prime

Buget estimat [RON]

10 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 2

Surse de finanţare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 4, AP 5
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele propuse anterior să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Dezvoltarea reţelei de distribuţie, a parteneriatelor pentru desfacere şi vânzare pe pieţe
emergente
Identificarea piețelor de vânzare, distribuție directă și vânzare online a produselor

Obiective specifice sub-proiect

Constituirea parteneriatelor de desfacere și
vânzare Înființarea de platforme digitale de
promovare a produselor

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie din Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Asociația Produs în BistrițaNăsăud Consiliul Județean
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Bistrița-Năsăud
Firmă de consultanță și intermediere din județ
Parteneri din afara judeţului

Operatori economici la nivel regional, național și internațional
Numărul de contracte comerciale încheiate

Indicatori de rezultat [output]

Numărul de piețe de desfacere la
export Nivelul comenzilor
Promovarea moștenirii culturale

Indicatori de impact [outcome]

Revigorarea activităților meșteșugărești
tradiționale Creșterea veniturilor comunităților
locale
Creșterea atractivității turistice zonale

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzătorii privați
Atelierele meșteșugărești

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 2

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M16 Cooperare
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele propuse anterior să fie lansate
Creşterea valorii adăugate a producţiei prin colaborarea fabricilor sociale

Titlu sub-proiect specific

meşteşugăreşti cu studio-uri
de design, universităţi de profil pentru creaţie, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic
şi fundamentarea procesului de inovare

Obiective specifice sub-proiect

Adaptarea producției artizanale în acord cu trend-ul de pe piața internă și internațională
Dezvoltarea unor noi produse artizanale din categoria smart și cu grad ridicat de specificitate
prin colaborare cu

unități de cercetare-design și transfer tehnologic
Participarea la târguri de inovare și promovare a produselor
tradiționale Identificarea de nișe ale cererii și adaptarea producției în
acel sens
Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud

Parteneri locali

Grupurile de producători locali
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Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Parteneri din afara judeţului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Alte unități de cercetare-dezvoltare și transfer tehnlogic
Număr produse nou create cu valoare adăugată

Indicatori de rezultat [output]

ridicată Număr comenzi
Cifra de afaceri
Valorificarea superioară a materiei prime locale

Indicatori de impact [outcome]

Valorificarea superioară a meșteșugurilor tradiționale (moștenirea
culturală) Creșterea cererii și diversificarea ofertei
Creșterea atractivității produselor tradiționale
Creșterea productivității

Grupurile ţintă vizate

Întreprinderile sociale meșteșugărești

Buget estimat [RON]

10 mil. RON
POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 4, AP 5

Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 1, AP 2
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele propuse anterior să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Certificarea, înregistrarea produselor şi crearea unor brand-uri specifice zonei
Selectarea produselor cu grad ridicat de autenticitate, reprezentativitate și a

Obiective specifice sub-proiect

celor nou create Înregistrarea și certificarea produselor la OSIM
Promovarea produselor și crearea unor brand-uri locale specifice zonei
Crearea unui catalog digital de produse tradiționale și promovarea acestora pe platforme
online pentru creșterea vizibilității și extinderea cererii

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul intreprinderilor sociale meşteşugăreşti Bistriţa-Năsăud
Grupuri de producători locali

Parteneri locali

Asociația Produs în BistrițaNăsăud
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud

Parteneri din afara judeţului

OSIM
Număr de produse certificate

Indicatori de rezultat [output]

Număr de brand-uri create
Înființare cataloage digitale
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Prezervare elementelor de specificitate
locală Creșterea valorii adăugate a
Indicatori de impact [outcome]

produselor
Creșterea vizibilității pe piață, creșterea cererii prin
diversificarea/particularizarea ofertei Stimularea productivității meșteșugărești
locale
Creșterea atractivității turistice
Creșterea șanselor de afi comercializate pe piața produselor de lux cu valoare adăugată
ridicată

Grupurile ţintă vizate

Întreprinderile meșteșugărești locale

Buget estimat [RON]

1 mil. RON

Surse de finanţare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 2
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2018-2020

Precondiţii pentru a începe

Toate proiectele propuse anterior să fie lansate

Bugetul total estimat cumulat [RON]

27 mil. RON [6 mil. EURO]
Nume, prenume

Persoana de contact

Instituţie
Telefon

E-mail
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4.9.4.Proiect integrat 4 – REGENIS – Zona Sud-Est
Titlu proiect integrat

Vacanță la țară pe Valea Șieului

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Mărișelu, Șieu, Șieuț, Monor, Galații Bistriței, Teaca

Domeniul din strategie

X

Dezvoltare economică inteligentă

X

Valorizarea inteligentă a tradițiilor și
valorilor

X
Obiectivul major

Dezvoltare durabilă

X

Conectivitate sporită

Valorificarea integrată a resurselor turistice din zona sud-est în cadrul programului
“Vacanță la țară pe Valea
Șieului”
1). Prospectarea

resurselor turistice din zonă – identificarea, prezervarea și completarea

pachetului de resurse și obiective turistice reprezentative pentru zona Sud-Est.
2).

Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii turistice existente şi a dotărilor specifice

pentru creșterea accesibilității și vizibilității atracțiilor turistice (pentru practicarea
turismului cultural, rural, recreativ și itinerant) - obiective turistice de interes local,
județean, regional.
3). Amenajarea

Scurtă descriere a lanțului
valorii [100-300 cuvinte]

complexului lacustru Valea Șieului pentru agrement, pescuit și

turism de week-end. 4). Înființare centru de vinificație și cramă pentru
reabilitarea moștenirii culturale viticole (Teaca).
5). Dezvoltarea

turismului rural și agroturismului în cadrul zonei.

6). Dezvoltarea

unor noi produse turistice specifice și promovarea unor

posibile brand-uri locale. 7). Dezvoltarea infrastructurii de informare și
promovare turistică a zonei Sud-Est.
8). Amenajare infrastructură conexă pentru dezvoltarea
zonei Sud-Est. 9). Dezvoltarea resursei umane în domeniul
serviciilor turistice.
10).

Dezvoltarea comunităților locale și a activităţilor economice complementare în scopul

creșterii veniturilor populației prin încurajarea parteneriatelor de vânzare a produselor
agroalimentare prelucrate cu specific local, practicarea meșteșugurilor tradiționale și
vânzarea produselor specifice de tip suveniruri.
11). În căutarea

lânii de aur în ținutul Conților Teleki.

12). Reabiltarea

şi restaurarea Castelului din

localitatea Posmuş. 13). Drumul vinului - tradiţie şi
cultura de pe câmpie.
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14). Reabilitarea „Plaiul Cătunesc al Mariei Tereza”- pista pentru echitatie, ce leagă localitatea
Sebiș prin Poana
Tomii, peste munte cu localitatea Saru-Dornei, judetul Suceava

Coordonator general

Clusterul turistic de Câmpie Șieu-Lechința

Titlu sub-proiect specific

Identificarea, prezervarea și completarea pachetului de resurse și obiective
turistice reprezentative
pentru zona Valea Șieului
Identificarea unor noi resurse de ordin natural și cultural (obiceiuri, meșteșuguri,
arhitectură, case tradiționale, elemente culinare specifice, monumente istorice, elemente

Obiective specifice sub-proiect

ale cadrului natural cu valoare turistică, festivaluri, etc.) cu potențial de a fi introduse în
circuitul turistic
Certificarea elementelor noi identificate ca resurse turistice prin acțiuni
specifice Realizarea repertoriului turistic al zonei Valea Șieului
Recondiționarea obiectivelor turistice aflate în stadiu de degradare (ex. case tradiționale,
monumente istorice, biserici, case memoriale, etc.)

Coordonator sub-proiect specific

Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Bistrița-Năsăud
Consiliile locale

Parteneri locali/județeni

Populația locală
Asociații
culturale
Departamentul de Dezvoltare Turism din cadrul CJ Bistrița-Năsăud
Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița

Parteneri din afara județului

Ministerul Dezvoltării Regionale
Ministerul Culturii și Cultelor
Număr de obiective turistice nou

Indicatori de rezultat [output]

identificate Număr de obiective reabilitate
și recondiționate
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Număr de obiective turistice certificate pentru exploatare
turistică Repertoriul turistic al zonei Valea Șieului
Diversificarea și completarea fondului de resurse turistice disponibile pentru vizitare și utilizare
Indicatori de impact [outcome]

Punerea in valoare a unor elemente locale specifice de arhitectură și cultură aflate în
degradare sau anonimat Creșterea atractivității turistice a zonei Valea Șieului
GAL Ruralis

Grupurile țintă vizate

Comunitatea locală din zonă
Asociațiile culturale

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 5,

Surse de finanțare

AP 7 PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare
Rurală) – M07 COSME
Surse alternative – parteneriate cu instituții de cercetare și alte instituții de profil (asociații,
ONG)
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2016

Precondiții pentru a începe

Avize MCC
Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii turistice existente şi a dotărilor specifice

Titlu sub-proiect specific

pentru creșterea
accesibilității și vizibilității atracțiilor turistice (pentru practicarea turismului
cultural, recreativ și itinerant)
Reabilitarea infrastructurii şi dotărilor existente în cazul obiectivelor turistice de interes local,

Obiective specifice sub-proiect

județean, regional (ex. amplasamente popasuri turistice, drumuri de acces, infrastructură
de comunicare – panouri informative, semnalizări –, recondiționarea fațadei
clădirilor)
Dezvoltare și amenajare noi infrastructuri și dotări pentru informare turistică și accesibilitate:

-

amenajare instalații hidraulice cu rol expozițional și de atractivitate turistică (pe Valea
Șieului);

-

amenajare noi drumuri de acces spre obiective nou certificate de interes turistic și
dotarea cu mobilier rustic, tradițional;

-

modernizarea Drumului forestier „Valea Tisei” – „cabana Holobici” – localitatea Vatava
Judetul Mures;

-

amenajare puncte de popas și de belvedere pentru turismul de tranzit;
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-

dezvoltarea serviciilor conexe (alimentație publică - standuri/kiosk-uri pentru
vânzarea cu amănuntul a fructelor de pădure sezoniere, financiar-bancare - ATM,
transport public, unități comerciale pentru echipament turistic, etc.);

-

înființarea unei rețele de gospodării pentru practicarea turismului rural, ferme
ecologice agroturistice pe Valea Șieului;

Coordonator sub-proiect specific

-

înființarea unei rețele de hanuri pentru turismul culinar cu produse autentice;

-

amenajarea unor puncte turistice pentru furnizarea serviciilor specifice;

-

restaurarea bisericilor săsești.

GAL Ruralis
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/județeni

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia Bistrița
Întreprinzători privați în domeniul turistic și al
serviciilor conexe Asociații culturale
Agenția Națională de Turism

Parteneri din afara județului

Ministerul Dezvoltării Regionale
Întreprinzători privați în domeniul turismului și al serviciilor conexe

Indicatori de rezultat [output]

Număr obiective turistice și elemente de infrastructură reabilitate
Număr elemente de infrastructură nou amenajate și introduse în circuitul turistic
Creșterea atractivității și accesibilității turistice

Indicatori de impact [outcome]

Extinderea bazei materiale pentru susținerea
circulației turistice Creșterea calității serviciilor
Valorificarea superioară a resurselor turistice
Creșterea gradului de circulație turistică în zonă
Întreprinderile de turism din zonă

Grupurile țintă vizate

Întreprinzători privați din cadrul
zonei Comunitățile locale

Buget estimat [RON]

10 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 5, AP 7

Surse de finanțare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M07, M06
COSME
Surse alternative – parteneriate cu alte entități
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2017
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Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ
Precondiții pentru a începe

BN) Analiza circulației turistice
Studiu de
fezabilitate Plan de
marketing
Documentații, avize și aprobări necesare

Titlu sub-proiect specific

Amenajarea complexului lacustru Valea Șieului pentru agrement, pescuit și turism de
week-end
Identificarea amplasamentelor pretabile pentru amenajarea iazurilor
Amenajarea iazurilor cu funcție mixtă (retenție viituri, rezervă apă alimentare localități și
irigații, piscicolă și agrement) – propuneri: 1. Iazul Șieuț (aval de localitatea Șieuș); 2. Iazul

Obiective specifice sub-proiect

Șieu (aval de localitatea Șieu); 3. Iazul Bârla (aval de localitatea Bârla); 4. Iazul Măgurele
(aval de localitatea Măgurele); 5. Iazul Domnești (aval de localitatea Domnești)
Amenajarea în proximitatea lacurilor a unor puncte turistice cu funcție mixtă (pescuit sportiv,
odihnă și agrement, turism de week-end)
Racordarea punctelor turistice la infrastructura edilitară (apă curentă, canalizare, electricitate)
Dotarea punctelor turistice cu infrastructura specifică de informare

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Consiliile locale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/județeni

Asociația de Promovare a Turismului – Turist în
Bistrița-Năsăud Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară
Asociația Română de Balneologie
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia
Bistrița Întreprinzători privați în domeniul turistic și al serviciilor
conexe

Parteneri din afara județului

Apele Române – Adminstrația Bazinală de Apă
Someș-Tisa Autoritatea Națională pentru Turism

Indicatori de rezultat [output]

Număr unități lacustre nou amenajate
Număr puncte turistice nou amenajate în proximitatea lacurilor
Multiplicarea ofertei turistice din cadrul zonei

Indicatori de impact [outcome]

Valorificarea superioară a resursei hidrice din cadrul
zonei Creșterea vizibilității turistice a zonei
Creșterea numărului de turiști
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Creșterea numărului de angajați din comunitatea locală

Grupurile țintă vizate

Populația tânără locală
Întreprinzătorii privați din turism

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
POP (Programul Operațional pentru Pescuit)

Surse de finanțare

PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M06, M07
COSME
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Să existe PATJ și PUG/PUZ
Existența cluster-ului turistic Bârgău-Călimani

Titlu sub-proiect specific

Înființare centru de vinificație și cramă pentru reabilitarea moștenirii culturale viticole
Teaca
Refacerea plantațiilor viticole existente din zona Teaca cu soiuri
specifice zonei Alegerea amplasamentului pentru construire centru
de vinificație și cramă aferentă Construirea centrului de vinificație

Obiective specifice sub-proiect

și cramă
Dotarea centrului de vinificație cu instalațiile aferente de prelucrare și
îmbuteliere a vinului Amenajare cramă pentru depozitare, degustare
vinuri
Amenajare în vecinătatea centrului de vinificație a unui punct turistic cu rol de susținere
a circuitului turistic Drumul Vinului
Amenajarea în cadrul punctului turistic a unei unități de cazare, servire a mesei,
desfacere cu amănuntul a
produselor tradiționale și suveniruri

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Consiliul local Teaca
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/județeni

Asociația de Promovare a Turismului – Turist în
Bistrița-Năsăud Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia
Bistrița Întreprinzători privați în domeniul turistic și al serviciilor
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conexe

Parteneri din afara județului

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România
Autoritatea Națională pentru Turism
Amenajarea centrului de vinificație și dotări turistice complementare Teaca

Indicatori de rezultat [output]

Construcții în stil arhitectonic impus menite să adăpostească serviciile
susmenționate Finalizarea tuturor lucrărilor de amenajare și modernizare
infrastructuri specifice
Creșterea vizibilității zonei
Creșterea numărului de turiști
Creșterea numărului de angajați din comunitatea locală

Indicatori de impact [outcome]

Informatizarea zonei și introducerea în rețelele profesionale
informaționale turistice Marketing avansat al zonei
Conservarea arhitecturii locale prin impunerea unui stil arhitectural specific pentru
construcțiile noi Reducerea presiunii asupra pădurii prin redirecționarea forței de muncă
spre servicii, spre turism Valorificarea avansată a resurselor turistice din zonă
Creșterea calității serviciilor turistice în stațiune și creșterea nivelului de clasificare de la
nivel județean la nivel regional.

Grupurile țintă vizate

Populația tânără locală
Întreprinzătorii privați din turism

Buget estimat [RON]

2 mil. RON
PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M06, M07

Surse de finanțare

COSME
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Să existe PATJ și PUG/PUZ
Existența cluster-ului turistic de câmpie Șieu-Lechința

Titlu sub-proiect specific

Dezvoltarea turismului rural și agroturismului în cadrul zonei
Selectarea gospodăriilor tradiționale posibil să fie reabilitate și incluse în circuitul turistic
Reabilitarea și recondiționarea gospodăriilor țărănești reprezentative cu prezervarea
specificului local în vederea practicării turismului rural și echiparea cu baie și bucătărie a

Obiective specifice sub-proiect

caselor pentru primirea turiștilor
Autorizarea funcționării acestora sub formă de case de oaspeți și introducerea acestora în
ofertele de cazare și în circuitul turistic
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Înființare ferme ecologice pentru practicarea agroturismului
Dezvoltarea de servicii turistice complementare în cadrul fermelor ecologice în vederea
diversificării ofertei turistice
Autorizarea funcționării fermelor ecologice și introducerea acestora în ofertele de cazare și în
circuitul turistic
Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Consiliile locale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali/județeni

Asociația de Promovare a Turismului – Turist în
Bistrița-Năsăud Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia
Bistrița Întreprinzători privați în domeniul turistic și al serviciilor
conexe
Asociații culturale
Asociaţia Saşilor Bistriţeni HOG Bistritz-Nosen

Parteneri din afara județului

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din
România Autoritatea Națională pentru Turism
Număr gospodării reabilitate

Indicatori de rezultat [output]

Număr autorizații de
funcționare Număr locuri de
muncă nou înființate
Prezervarea arhitecturii locale

Indicatori de impact [outcome]

săsești Ofertă nouă de cazare –
de tip Gîte
Întărirea și refacerea legăturilor între comunitatea sașilor emigrați și
comunitatea locală Diversificarea ofertei de muncă pe plan local

Grupurile țintă vizate

Comunitatea locală

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M06, M11

Surse de finanțare

POR (Programul Operațional Regional)
– AP 5 Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Să existe PATJ și studii de urbanism (PUG/PUZ/PUD) și arhitectură
Existența cluster-ului turistic de câmpie Șieu-Lechința
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Titlu sub-proiect specific

Dezvoltarea unor noi produse turistice specifice și promovarea unor posibile brand-uri
locale
Diversificarea ofertei de produse turistice și extinderea cererii prin crearea unor produse
personalizate pentru segmente specifice de consumatori:
Produs și brand turistic – Vacanță la țară pe Valea Șieului (produs turistic de odihnă și
de recreere și de prezervare a moștenirii culturale) - cazare în gospodării țărănești, ferme
ecologice sau prin închiriere casă tradițională – de tip Gîte
Segment de consumatori: tineri și familii cu copii, populație vârstnică
Produs turistic de weekend – La pescuit pe Valea Șieului (produs turistic de odihnă și de

Obiective specifice sub-proiect

recreere)
Segment de consumatori: tineri și familii cu copii
Produs și brand turistic oenologic – Drumul Vinului pe Valea Șieului (produs turistic de nișă)
Segment de consumatori: segment de nișă
Produs și brand turistic gastronomic – Mâncare ca la mama acasă (combinat cu festivaluri
culturale din zonă)
Segment de consumatori: populație școlară, tineri, familii cu copii, populației vârstnică
Produs și brand turistic hipic - „Plaiul Cătunesc al Mariei Tereza”, amenajare pistă pentru
echitație, ce leagă localitatea Sebiș prin Poana Tomii, peste munte cu localitatea Șaru-Dornei,
județul Suceava
Segment de consumatori: segment de nișă
Alte resurse turistice pentru definirea produselor specifice zonei: calendarul festivalurilor
culturale din zonă,
măncăruri tradiționale gătite și comercializate în rețea de hanuri

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Asociația Patronală în Turism Bistrița – Federația Patronatelor din Turismul Românesc
Asociația de promovare a Turismului „Turist în
Bistrița-Năsăud” Asociația turistică Gențiana

Parteneri locali/județeni

Asociația Produs în „BistrițaNăsăud” Asociații culturale
Consiliile locale
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Direcția de Patrimoniu a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Parteneri din afara județului

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din
România Autoritatea Națională pentru Turism
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Indicatori de rezultat [output]

Număr de noi produse turistice nou create
Valorificarea superioară a resurselor turistice locale naturale și antropice
Prezervarea moștenirii culturale și a patrimoniului arhitectural
specific Creșterea atractivității turistice a zonei

Indicatori de impact [outcome]

Diversificarea ofertei turistice
Crearea premiselor pentru dezvoltarea integrată turistică bazată pe brand-uri secifice
zonei Valea Șieului Creșterea numărului de turiști
Crearea premiselor pentru dezvoltarea unor produse de tip circuit turistic complex
Creșeterea veniturilor la bugetul local prin preluarea taxelor pe turist de la unitățile de cazare
Agențiile de turism din județul Bistrița-Năsăud

Grupurile țintă vizate

Asociația Produs în Bistrița-Năsăud
Întreprinzători privați din comunitatea
locală Toate tipurile de consumatori
turistici
Grupuri sociale specifice (scriitori, artiști plastici, intelectuali, etc.)

Buget estimat [RON]

2,2 mil. RON
COSME

Surse de finanțare

Surse alternative – parteneriate cu alte instituții de profil
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Dezvoltarea infrastructurii de informare și promovare turistică a zonei Valea Șieului
Înființarea unor puncte de informare turistică de sine stătătoare (ex. Centru de Informare
Turistică în Șieu) sau
incluse în centrele comerciale complexe propuse în cadrul zonei
Dezvoltarea infrastructurii de comunicare sub forma unei rețele de informare turistică a zonei
Valea Șieului prin amplasarea unor noi panouri informative bilingve la punctele de atracție

Obiective specifice sub-proiect

turistică și de semnalizare pentru creșterea vizibilității obiectivelor turistice și a infrastructurii
de cazare și agrement
Dezvoltarea unei platforme digitale biblingve pentru promovarea turismului în zona Valea Șieului
(aplicații pentru telefoane mobile), aplicații online integrate în paginile web de promovare și
comercializare a produselor și destinațiilor turistice la nivel național și internațional
Elaborarea unor broșuri informative pentru promovarea produselor turistice: Vacanță la țară pe
Valea Șieului, La pescuit pe Valea Șieului, Drumul Vinului pe Valea Șieului, Plaiul Cătunesc
Poiana Tomii, Mâncare ca la mama acasă etc.
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Amplasarea unuor kiosk-uri de comercializare a produselor locale meșteșugărești și
produse alimentare tradiționale în zone strategice – beneficiari ai turismului de tranzit

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Asociația Patronală în Turism Bistrița – Federația Patronatelor din
Turismul Românesc Asociația de promovare a Turismului „Turist în
Bistrița-Năsăud”
Direcția de Patrimoniu a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri din afara județului

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Firme de marketing și publicitate
Număr de puncte și centre de informare nou înființate

Indicatori de rezultat [output]

Număr de panouri informative
amplasate Număr de semnalizări
amenajate
Platformă digtală bilinvă operațională
Aplicație telefon mobil funcțională
Număr broșuri informative de promovare turistică editate
bilingv Număr kiosk-uri de comercializare a produselor
tradiționale specifice
Creșterea vizibilității și accesibilității destinațiilor turistice și ale obiectivelor
de interes Creșterea nivelului de informare a turiștilor vizitatori
Acoperirea altor categorii de potențiali consumatori prin dezvoltarea aplicațiilor de

Indicatori de impact [outcome]

informare turistică digitale/ online
Crearea premiselor pentru creșterea cererii turistice pentru produse
specifice zonei Crearea canalelor de promovare a brand-urilor propuse
Informatizarea zonei și introducerea în rețelele profesionale informaționale turistice
Marketing avansat al zonei

Grupurile țintă vizate

Întreprinzătorii privați
Comunitățile locale

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
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POR (Programul Operațional Regional) – AP 5, AP 7
Surse de finanțare

COSME
Surse proprii și alternative prin parteneriate

Perioada probabilă de derulare

2016-2018

Precondiții pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Amenajare infrastructură conexă pentru dezvoltarea zonei turistice Valea Șieului
Conectarea principalelor puncte turistice printr-o rețea de piste pentru bicicliști cu sistem
de închiriere biciclete (Bistrița - Șieu; Șieu - Teaca; Șieu – Monor)

Obiective specifice sub-proiect

Amenajare puncte de repaus pe trasee cu servicii precum: punct sanitar, loc de servire
masă, sursă de apă Modernizarea drumurilor județene pentru acces în zona turistică: DJ154
Sărata – Șieu – Monor; DJ173 Bistrița – Jelna – Budacu de Sus - Șieu; DJ 154C Șieuț –
Sebiș – Lunca – Budacu de Sus.
Ecologizarea văii Șieului prin crearea unui sistem de colectare a deșeurilor din zona turistică

Coordonator sub-proiect specific

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale

Parteneri locali

Regia Județeana de Drumuri și Poduri BistrițaNăsăud Firme de proiectare de profil
Agenția de Mediu Bistrița
Apele Române – Regionala Someș-Tisa

Parteneri din afara județului

Autoritatea Națională pentru
Turism Apele Române –
Regionala Someș -Tisa
Număr de kilometri pistă pentru

Indicatori de rezultat [output]

bicicliști Număr de trasee amenajate
pentru bicicliști Număr de puncte de
repaus pe trasee Număr kilometri
drum modernizat
Sistem de colectare a deșeurilor din zona turistică

Indicatori de impact [outcome]

Creșterea nivelului de accesibilitate în zona turistică și spre punctele de atracție
Îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru practicarea turismului durabil

Grupurile țintă vizate

Turiștii
Administrația
locală

Buget estimat [RON]

45 mil. RON
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Surse de finanțare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 6, AP 7
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Existența studiilor de amenajare a teritoriului și urbanism în care să fie prevăzute aceste
propuneri
Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Dezvoltarea resursei umane în domeniul serviciilor turistice
Perfecționarea (prin instruire activă și practică de specialitate) a persoanelor active fără

Obiective specifice sub-proiect

loc de muncă/studenți pentru formare și recalificare în industria ospitalității
Încheierea unor parteneriate pentru practică între Extensia Universitară a Facultății de
Geografie, Universitatea
Babeș-Bolyai din Bistrița cu întreprinderile turistice existente în cadrul zonei Valea
Șieului (ghidaj, agenție, hoteliărie) dar și a unităților prestatoare de servicii în turism
individuale din zonă

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Întreprinzătorii privați din domeniul turismului

Parteneri locali

Asociația de promovare a Turismului „Turist în Bistrița-Năsăud”
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Extensia
Bistrița Consiliul Locale
Universitatea babeș-Bolyai din Cluj-

Parteneri din afara județului

Napoca Federația Industriei Hoteliere
din România Asociația Cluj Guided
Tours din Cluj-Napoca
Asociația Națională a Agențiilor de Turism

Indicatori de rezultat [output]

Număr de persoane instruite și calificate în servicii de alimentație și cazare
Număr persoane instruite și calificate în servicii de ghidaj turistic specific pe zonei turistice
Valea Șieului
Creșterea calității serviciilor turistice în zonă

Indicatori de impact [outcome]

Reducerea șomajului în cadrul comităților
locale
Crearea premiselor pentru apariția de noi întreprinderi în turism
Studenți, elevi care sunt în sistemul educațional specializat în

Grupurile țintă vizate

turism Personal necalificat existent în industria ospitalității și
turismului
Populație activă fără loc de muncă
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Buget estimat [RON]

1 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M01

Surse de finanțare

POCU (Programul Operațional Capital Uman)
Surse alternative – parteneriate cu instituții de cercetare
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiții pentru a începe

Nu este cazul
Dezvoltarea comunităților locale și a activităţilor economice complementare în scopul

Titlu sub-proiect specific

creșterii veniturilor
populației prin încurajarea parteneriatelor de vânzare a produselor agroalimentare
prelucrate cu specific local, practicarea meșteșugurilor tradiționale și vânzarea
produselor specifice de tip suveniruri
Inventarierea potențialului de producție autohtonă a produselor agroalimentare și a
suvenirurilor prin practici specifice locale
Constituirea parteneriatelor între producătorii locali și întreprinderile de turism cu funcțiune
de cazare și alimentație publică din zona turistică Valea Șieului (min 50% din alimentația

Obiective specifice sub-proiect

turiștilor din produse locale)
Crearea unui sistem de colectare și distribuție a produselor primare autohtone și a unor
centre de prelucrare a materiei prime autohtone și crearea de produse autentice (unitate de
prelucrare carne, lapte, fructe de pădure, ciuperci) care ulterior să intre în distribuție
locală
Amenajarea unor kiosk-uri/centre de expoziție cu vânzare produse tradiționale + suveniruri
(create prin meşteşuguri locale tradiţionale)
Reconversia unor stâne din cadrul zonei în stâne cu profil turistic în vederea extinderii ofertei
turistice

Coordonator sub-proiect specific

Cluster-ul turistic de câmpie Șieu-Lechința
Consiliile locale

Parteneri locali

Comunitatea
locală
Întreprinzătorii
privați
Asociația Produs în „Bistrița-Năsăud”
Asociația de promovare a Turismului „Turist în Bistrița-Năsăud”

Parteneri din afara județului

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
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Număr de parteneriate între populația locală și furnizorii de
Indicatori de rezultat [output]

servicii turistice Număr de centre expoziționale cu vânzare nou
înființate
Număr ferme ecologice nou înființate
Număr ateliere meșteșugărești de producție artizanat nou înființate
Creșterea nivelului de consum a produselor agroalimentare locale
Valorificarea integrată a produselor agroalimentare prin turism (ferme piscicole, ferme

Indicatori de impact [outcome]

ecologice, produse din fructe de pădure)
Prezervarea moștenirii culturale (tehnici, meșteșuguri și produse cu
specific local) Creșterea atractivității turistice a zonei
Crearea premiselor pentru formarea unor lanțuri scurte de producție
Promovarea și îmbunătățirea brand-lui turistic al zonei turistice Valea Șieului
Întreprinzătorii

Grupurile țintă vizate

privați
Comunitatea
locală Proprietari
de ferme
Meșteri populari

Buget estimat [RON]

5 mil. RON
PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M06, M16 Cooperare

Surse de finanțare

POR (Programul Operațional Regional) – AP 2, AP 5
Surse alternative – parteneriate cu instituții de profil
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2020

Precondiții pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

În căutarea lânii de aur în ținutul Conților Teleki
În conformitate cu propunerea CJ BN din Lista de Proiecte aferente perioadei 2014-2020,

Obiective specifice sub-proiect

document actualizat la 2.12.2014: Dezvoltarea zonei turistice de pe Valea Șieului prin
organizarea de trasee și evenimente care să
promoveze produsele locale și patrimoniul natural și cultural al zonei

Coordonator sub-proiect specific

Corina Lușcan, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

ADI Turism, Asociația Produs în Bistrița-Năsăud, Comunele Budac, Mariselu, Sieu,
Sieut, Monor, Consiliul Județean

Parteneri din afara județului

-
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Promovarea produselor și obiceiurilor locale
tradiționale Trasee tematice
Indicatori de rezultat [output]

Organizare de târguri și
festivaluri Amenajări
peisagistice
Amplasare panouri de informare
turistică Reabilitare infrastructură
rutieră
Construire puncte de observare
Număr obiceiuri/evenimente organizate/promovate
Număr produse/producători locali implicați/participanți la
promovare Număr amenajări peisagistice

Indicatori de impact [outcome]

Număr km traseu turistic
Număr panouri informare
turistică Prezență pe site
Număr puncte de observație
Număr km infratsructură rutieră reabilitate
Turiști din județ, regiune, țară, străinătate

Grupurile țintă vizate

Producători locali, asociații de
producători ONG-uri care activează
în turism etc

Buget estimat [RON]

1 mil. RON

Surse de finanțare

POR, OT 8, AP 7; COSME

Perioada probabilă de derulare

2016-2017

Precondiții pentru a începe

Elaborarea proiectului (SF, PUZ – definirea componentelor), Cerere/ cereri finanțare

Titlu sub-proiect specific

Drumul vinului - tradiţie şi cultură din câmpie

Obiective specifice sub-proiect

În conformitate cu propunerea CJ BN din Lista de Proiecte aferente perioadei 2014-2020,
document actualizat la
2.12.2014: Promovarea produsului viticol bistrițean și a obiceiurilor tradiționale din zona de
câmpie prin crearea
de trasee tematice viticole

Coordonator sub-proiect specific

Diana Jiga, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Comunele Lechința, Teaca, Șieu Măgheruș, Galații Bistriței, Consiliul Județean BistrițaNăsăud, Asociația Produs
în Bistrița, asociații de producători
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Parteneri din afara județului

ADR NV, ADR NE (posibil)
Activități/ evenimente de promovare a produsului viticol bistrițean și a obiceiurilor
tradiționale din câmpie Crearea de trasee tematice cu tradiție in producția viticolă

Indicatori de rezultat [output]

Organizare "Festivalul Vinului"
Desfacere de produse tradiționale gastronomice, de artă
mestesugarească, etc. Amplasare panouri publicitare
Reabilitare infrastructură rutieră
Construire puncte de
observare.
Număr obiceiuri/ evenimente organizate/ promovate
Număr produse/ producători locali implicați/participanți la
promovare Număr contracte încheiate la festivaluri/

Indicatori de impact [outcome]

târguri
Număr km traseu turistic al
vinului

Număr

panouri

informare turistică Prezență
pe site
Număr puncte de observație
Număr km infrastructură rutieră reabilitată
Turiști din județ, regiune, țară, străinătate
Grupurile țintă vizate

Producători locali, asociații de producători, firme desfacere,
exportatori etc ONG-uri care activează în turism etc

Buget estimat [RON]

1 mil. RON

Surse de finanțare

POR, OT 8, AP 7; COSME

Perioada probabilă de derulare

2015-2016

Precondiții pentru a începe

Elaborarea proiectului (SF, PUZ – definirea componentelor), Cerere/ cereri finanțare

Titlu sub-proiect specific

Reabiltarea şi restaurarea Castelului din localitatea Posmuş

Obiective specifice sub-proiect

În conformitate cu propunerea CJ BN din Lista de Proiecte aferente perioadei 2014-2020,
document actualizat la
2.12.2014: Reabilitarea și mobilizarea în circuitul turistic regional și național a Castelului de la
Posmuș

Coordonator sub-proiect specific

Cristina Oarcăș, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Șieu, alți parteneri instituționali și privați

Parteneri din afara județului

-
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Reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi reconversia funcţională a Castelului din localitatea
Indicatori de rezultat [output]

Posmuş în obiectiv turistic
Organizarea domeniului aferent castelului, sistematizarea verticală
Asigurarea accesibilității
Număr mp spații reabilitate, consolidate,
restaurate Număr mp funcțiuni noi
Număr nr dotări, echipamente etc

Indicatori de impact [outcome]

Număr mp sistematizre verticală pe zone și funcțiuni, la spațiile exterioare (ml împrejmuire,
mp plantații pe categorii de material verde, alei carosabile şi pietonale, parcaje, teren de
joacă, teren de sport, plantaţii şi mobilier urban, corpuri iluminat etc)
Număr mp infastructură acces
Număr turisti/zi
Gradul de corelare/ cooperare cu activități relevante în domeniul turismului din zonă
Turiști din județ, regiune, țară,

Grupurile țintă vizate

străinătate Evenimente, nr artiști/
personalități participante Număr public
participant
Număr canale diseminare
evenimente Prezență pe site,
facebook etc

Buget estimat [RON]

25 mil. RON

Surse de finanțare

POR OT 6, AP 5.1

Perioada probabilă de derulare

2015-2018

Precondiții pentru a începe

Finalizare DALI și elaborare cerere de finanțare

Bugetul total estimat cumulat [RON]

108 mil. RON [24 mil. EURO]
Nume, prenume

Persoana de contact

Instituție
Telefon

E-mail
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4.9.5. Proiect integrat 5– VERITAS Zona Sud-Est
Titlu proiect integrat

Crearea unui sistem de protecție socială integrat de tip „îmbătrânire activă” a
populației de vârsta a treia
prin coordonarea unor activități de producție familială bazată pe resurse naturale și
practici tradiționale

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor

Domeniul din strategie

X

Dezvoltare economică inteligentă

X

Valorizarea inteligentă a tradițiilor și
valorilor

X

Dezvoltare durabilă

X

Conectivitate sporită

Valorificarea superioară a resursei umane locale îmbătrânite prin crearea unui mediu de
Obiectivul major

viață activ cu ajutorul unor activități productive în gospodăria proprie bazate pe resurse
naturale, practici tradiționale și integrarea acesteia într-un sistem de protecție socială
integrată care să asigure servicii sociale pentru persoanele de vârsta
a treia prin implicarea și includerea acestora în activități orientate spre producție și servicii
1). Constituirea rețelei de servicii sociale (PROACTIV)
afiliată CJ BN. 2). Înregistrarea grupului de beneficiari în
rețeaua de servicii sociale.

Scurtă descriere a lanțului

3).

valorii [100-300 cuvinte]

social pentru furnizarea de servicii și asistență specifică în sistem barter.
4).

Integrarea persoanelor active îmbătrânite în rețeaua de beneficiari ai centrului zonal
Înființarea unor centre sociale zonale de tip îmbătrânire activă pentru persoanele de

vârsta a treia cu nevoi speciale.
5). Definirea
6).

tipurilor de practici și activități de producție cu desfășurare la nivel casnic.

Crearea mediului de lucru și funcționare a beneficiarilor în cadrul comunităților și a

lanțului de producție- desfacere pe piața economică locală.
7). Respectarea

normativelor în domeniul calității alimentare.

Coordonator general

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Titlu sub-proiect specific

Constituirea rețelei de servicii sociale (PROACTIV) afiliată CJ BN
Stabilirea cadrului juridic de funcționare

Obiective specifice sub-proiect

Adoptarea unui plan de acțiune
Racordarea la structurile existente furnizoare de servicii sociale (CJ BN, asociații, direcții
regionale, județene ale ministerului de resort)
Dezvoltarea competențelor în serviciile de asistență socială

Coordonator sub-proiect specific

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
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AJOFM Bistrița-Năsăud
Parteneri locali/județeni

Asociatia ASCENDENT
Bistrița
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Agenția Națională de Plăți și Inspecție

Parteneri din afara județului

Socială Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Asistență Socială
Constituirea rețele funcționale de servicii

Indicatori de rezultat [output]

sociale Elaborarea statutului
Plan de acțiune și management
Număr parteneriate încheiate cu structuri existente furnizoare de servicii sociale
Creșterea calității serviciilor sociale și a capacității județene de

Indicatori de impact [outcome]

asistență socială Diversificarea serviciilor sociale
Posibilitatea includerii în sistemul de asistență socială a forței de muncă de vârstă a IIIa încă capabilă să muncească
Posibilitatea includerii în sistemul de asistență socială a persoanelor vârstnice din mediul rural

Grupurile țintă vizate

Personal cu calificare în asistență socială

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 8

Surse de finanțare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP
4, AP 5 PNDR (Programul Național pentru
Dezvoltare Rurală) – M07 Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015-2016
Să existe cadrul legislativ pentru funcționare

Precondiții pentru a începe

Studiu de fundamentare a oportunității înființării unei astfel de rețele
Să existe un buget inițial cu care să se demareze
activitatea Documentații, avize și aprobări necesare
Înregistrarea grupului de beneficiari în rețeaua de servicii sociale/ Integrarea

Titlu sub-proiect specific

persoanelor active
îmbătrânite în rețeaua de beneficiari ai centrului zonal social pentru furnizarea de
servicii și asistență specifică în sistem barter
Identificarea resursei umane îmbătrânite și cu nevoi de susținere

Obiective specifice sub-proiect

socială Identificarea resursei umane îmbătrânite și cu nevoi
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speciale de asistență socială Crearea unui sistem de înregistrare și
evidență a beneficiarilor
Încheierea de acorduri de includere în rețea
Coordonator sub-proiect specific

Rețeaua de servicii sociale PROACTIV
AJOFM Bistrița-Năsăud
Asociatia ASCENDENT

Parteneri locali/județeni

Bistrița
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Direcții/Birouri de asistență socială
Administrația caminelor pentru persoane vârstnice existente publice
și private Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud
Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială

Parteneri din afara județului

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale Casa Națională de Pensii Publice
(bilete tratament)

Indicatori de rezultat [output]

Număr persoane vârstnice incluse în cadrul rețelei PROACTIV
Elaborare sistem de evidență a membrilor asociației PROACTIV
Creșterea calității vieții populației îmbâtrânite

Indicatori de impact [outcome]

Valorificarea capacității de producție economică a persoanelor de
vârsta a III-a Compensarea veniturilor persoanelor de vârsta a III-a
Integrarea persoanelor de vârsta a III-a din cadrul zonei într-un sistem cu multiple beneficii
sociale

Grupurile țintă vizate

Populația vârstnică locală

Buget estimat [RON]

1 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 8

Surse de finanțare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 4, AP 5
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Sub-proiectul anterior să fie lansat

Titlu sub-proiect specific

Înființarea unor centre sociale zonale (cămine de bătrâni) de tip îmbătrânire activă
pentru persoanele de
vârsta a treia cu nevoi speciale (persoane care nu se mai pot susține în gospodăria
proprie)
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Stabilirea locațiilor pentru amplasamentele centrelor zonale
Definirea profilului activităților de producție desfășurate în cadrul
Obiective specifice sub-proiect

centrelor Construirea centrelor
Dezvoltarea bazei materiale pentru desfășurarea producției în cadrul centrelor
Înființarea unor puncte de lucru aparținând centrului social zonal în fiecare localitate
(cabinet de asistență socială)

Coordonator sub-proiect specific

Rețeaua de servicii sociale PROACTIV
AJOFM Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Asociatia ASCENDENT
Bistrița
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Căminele de bătrâni publice și private existente
Agenția Națională de Plăți și Inspecție

Parteneri din afara județului

Socială Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Asistență Socială
Număr centre nou înființate

Indicatori de rezultat [output]

Număr puncte de lucru nou înființate
Număr de persoane cu nevoi speciale integrate în centrele zonale
Creșterea calității și diversificarea serviciilor sociale pentru

Indicatori de impact [outcome]

persoanele vârstnice Absorbția forței de muncă active calificată în
domeniul asistenței sociale Creșterea capacității de autosusținere
financiară a centrelor de servicii sociale
Punerea în valoare a cunoștințelor și practicilor persoanelor vârstnice și transfer de cunoștințe

Grupurile țintă vizate

Persoane cu nevoi speciale

Buget estimat [RON]

10 mil. RON
POR (Programul Operațional Regional) – AP 8

Surse de finanțare

POCU (Programul Operațional Capital Uman) – AP 4, AP 5
PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M07
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Definirea tipurilor de practici și activități de producție cu desfășurare la nivel casnic
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Inventarierea tipurilor de produse cu potențial de producție la nivel casnic și în gospodăria
Obiective specifice sub-proiect

proprie (conserve de
casă, lucru de mână: haine tradiționale, croșetat, împletitură, cusut, unelte agricole pentru
gospodărie și casă) Includerea persoanelor în rețeaua PROACTIV și certificarea gospodăriilor

Coordonator sub-proiect specific

Rețeaua de servicii sociale PROACTIV
AJOFM Bistrița-Năsăud

Parteneri locali

Asociatia ASCENDENT
Bistrița
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale
Căminele de bătrâni publice și private existente
Agenția Națională de Plăți și Inspecție

Parteneri din afara județului

Socială Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Asistență Socială
Numărul de practici și produse identificate posibil a fi

Indicatori de rezultat [output]

practicate Numărul de persoane și gospodării incluse în
program
Nivelul comenzilor
Valorizarea forței de muncă existente

Indicatori de impact [outcome]

Valorizarea surplusului de produse din cadrul
gospodăriilor Completarea veniturilor populației incluse în
rețea
Implicarea socială a persoanelor vârstnice în beneficiul propiru și al comunității

Grupurile țintă vizate

Persoane de vârsta a treia aflate în capacitate de muncă

Buget estimat [RON]

1 mil. RON

Surse de finanțare

Surse proprii
Surse alternative prin parteneriate cu asociații de profil

Perioada probabilă de derulare

2016-2017

Precondiții pentru a începe

Toate sub-proiectele anterioare să fie lansate

Titlu sub-proiect specific

Crearea mediului de lucru și funcționare a beneficiarilor în cadrul comunităților și a
lanțului de producție- desfacere pe piața economică locală

Obiective specifice sub-proiect

Crearea unor amplasamente/medii sociale de producție comune la nivelul comunităților locale
în conformitate cu
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specificul acestora (astfel se creează grupul social)
Înființarea unor centre zonale de colectare a produselor care să aibă rol de intermediar
pentru desfacerea produselor la nivel regional, național
Crearea unor programe specifice (Bunătăți din curtea mea) și încheierea unor acorduri de
parteneriat de livrare a produselor direct de la producător spre persoane fizice din mediul
urban sau spre centrele zonale de servicii
sociale
Coordonator sub-proiect specific

Rețeaua de servicii sociale PROACTIV
Căminele de bătrâni existente publice și

Parteneri locali

private Consiliile locale
Intreprinzători privați
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Asociatia ASCENDENT Bistrița
Agenția Națională de Plăți și Inspecție

Parteneri din afara județului

Socială Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Asistență Socială
Număr amplasamente sociale de lucru colectiv în cadrul

Indicatori de rezultat [output]

comunităților Număr centre zonale de colectare și
desfacere a produselor
Număr acorduri de parteneriat semnate
Valorizarea forței de muncă existente

Indicatori de impact [outcome]

Valorizarea surplusului de produse din cadrul
gospodăriilor Completarea veniturilor populației incluse în
rețea
Implicarea socială a persoanelor vârstnice în beneficiul propiru și al comunității

Grupurile țintă vizate

Centrele zonale de servicii pentru persoane cu nevoi speciale
Populația locală de vârstă a III-a

Buget estimat [RON]

10 mil. RON

Surse de finanțare

PNDR (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04, M09, M16 Cooperare
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2016-2020

Precondiții pentru a începe

Toate proiectele anterioare să fie lansate

Bugetul total estimat cumulat [RON]

23 mil. RON [5 mil. EURO]
Nume, prenume
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Instituție
Persoana de contact

Telefon

E-mail
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4.9.6. Proiect integrat 6 – ELECTRYON – Zona Sud-Est
Dezvoltarea producţiei de energie verde (bazată pe resurse solare, eoliene și
Titlu proiect integrat

biomasă), în vederea creșterii nivelului de asigurare a necesarului de energie
pentru uzul comunităţilor locale şi unităților
industriale

Zona strategică de dezvoltare

Sud-Est

UAT-uri acoperite

Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor

Domeniul din strategie

X

Dezvoltare economică inteligentă

Valorizarea inteligentă a tradiţiilor şi
valorilor

X
Obiectivul major

Dezvoltare durabilă

X

Conectivitate sporită

Valorificarea superioară a resursei solare, eoliene și de biomasă în scop economic,
pentru alimentarea
aşezărilor, industrie și agrement
1).

Valorificarea potențialului energetic eolian din cadrul zonei și generarea energiei

Scurtă descriere a lanţului

electrice prin intermediul turbinelor eoliene.

valorii [100-300 cuvinte]

2).

Valorificarea potențialului energetic solar din cadrul zonei și generarea energiei

electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice.
3).

Valorificarea potențialului energetic din biomasă și generarea energiei termice prin
intermediul biogazului și

brichetare masă organică.
Coordonator general

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Titlu sub-proiect specific

Valorificarea potențialului energetic eolian din cadrul zonei și generarea energiei verzi
prin intermediul
turbinelor eoliene
Identificarea amplasamentelor pretabile pentru implantarea turbinelor eoliene pentru
dezvoltarea parcurilor eoliene (propunere: Piemontul vestic al Călimanilor zona Sebiș -

Obiective specifice sub-proiect

Lunca – Ardan) – UAT-uri Șieu, Șieuț Amenajarea drumurilor de acces spre parcurile
eoliene
Conectarea la SEN
Crearea avantajelor de investiție în parcuri eoliene
Inițierea de parteneriate în vederea demarării investițiilor pentru dezvoltarea unităților de
producție energie verde
– în scopul livrării energiei clusterului turistic Bârgău-Călimani

Coordonator sub-proiect specific

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
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Consiliile locale Șieu, Șieuț
Parteneri locali/judeţeni

Întreprinzători privați
Electrica SA, sucursala Bistrița
ROMSILVA
TRANSELECTRICA

Parteneri din afara judeţului

Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie
Întreprinzători privați: KDF Energy, Monsson Group,
Grupul CEZ
Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
Număr de ferme eoliene înființate

Indicatori de rezultat [output]

Număr de contracte încheiate de producție energie
verde Număr de turbine eoliene implantate în cadrul
parcurilor
Cantitate de energie electrică produsă – kw/oră

Indicatori de impact [outcome]

Valorificarea superioară a potențialului energetic din cadrul zonei
Creșterea ponderii energiei regenerabile din total și scăderea nivelului de poluare a atmosferei

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzătorii privați în domeniul energiei

Buget estimat [RON]

40 mil. RON

Surse de finanţare

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – AP 7
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015 - 2020

Precondiţii pentru a începe

Existența studiilor de fezabilitate
Existența PATJ

Titlu sub-proiect specific

Valorificarea potențialului energetic solar din cadrul zonei și generarea energiei
verzi prin intermediul
panourilor fotovoltaice
Identificarea amplasamentelor optime pentru instalarea unităților de generare energie electrică
bazată pe panouri fotovoltaice (versanții cu expoziție sudică, sud-vestică – zona Sebiș Lunca – Ardan – Gledin cu pante medii și mari de înclinare și culmi deluroase care nu pot fi

Obiective specifice sub-proiect

valorificate agricol) – UAT-uri Șieu, Șieuț, Monor
Racordarea amplasamentelor cu linii electrice de medie tensiune pentru preluarea energiei
electrice și transferul în SEN
Amenajarea drumurilor de exploatație industrială pentru acces la amplasamentele delimitate
Inițierea de parteneriate în vederea demarării investițiilor pentru dezvoltarea unităților de
producție energie verde
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- în scopul livrării energiei clusterului agricol din zona strategică sud-est

Coordonator sub-proiect specific

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale Șieu, Șieuț,

Parteneri locali

Monor Întreprinzători privați
Electrica SA, sucursala Bistrița
ROMSILVA
Translectrica SA

Parteneri din afara judeţului

Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie
Întreprinzători privați: Energiaprima, Egnatia Romania, Cona, Energobit etc
Număr de parcuri fotovoltaice nou înființate

Indicatori de rezultat [output]

Număr de contracte încheiate de producție energie verde
Număr de panouri fotovoltaice implantate în cadrul
parcurilor Cantitate de energie electrică produsă –
kw/oră

Indicatori de impact [outcome]

Valorificarea superioară a potențialului energetic din cadrul zonei
Creșterea ponderii energiei regenerabile din total și scăderea nivelului de poluare a atmosferei

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzători privați

Buget estimat [RON]

20 mil. RON

Surse de finanţare

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – AP 7
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015 – 2020

Precondiţii pentru a începe

Existența studiilor de fezabilitate
Existența PATJ

Titlu sub-proiect specific

Valorificarea potențialului energetic din biomasă și generarea energiei verzi prin
intermediul biogazului și brichetare masă organică
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Identificarea amplasamentelor în care există potențial de producere a energiei din
biomasă (Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor) sub două forme de producție:
1.

Producția biogazului, bazată pe dejecțiile animaliere din cadrul fermelor zootehnice, apele

uzate de la stațiile de epurare și resturile organice din producția agricolă
2.

Colectarea reziduurilor vegetale (paie, tulpini de porumb și floarea soarelui),

resturi masă lemnoasă și brichetarea acestora
Identificare amplasamente pentru construirea stațiilor de producere a biogazului
Înființare stații mari de producție biogaz, localizate strategic în zonă, cu rol de colectare,
ca silozuri/tancuri în pământ, pentru captare biogaz, ulterior folosite ca îngrășăminte organice
Obiective specifice sub-proiect

pentru fertilizarea solului
Înlesnirea accesului rutier la unitățile de producție
Racordare stațiilor de producție la rețeaua SEN pentru alimentare cu energie electrică
Înființare stații de îmbuteliere a biogazului în vederea livrării pe piață, atașate stațiilor de
producție
În cadrul aceluiași amplasament, înființare unitate de brichetare a reziduurilor organice de
tip biomasă cu fibră mare (resturi masă lemnoasă din exploatarea silvică, paie, tulpini de
floarea soarelui, tulpini de porumb, etc.)
În cadrul aceluiași amplasament, înființare depozit de stocare a produselor
Dezvoltarea rețelei de colectare a reziduurilor organice - în fiecare localitate să existe o
platformă de depozitare a gunoiului de către locuitori, pentru a fi ulterior ridicat și transportat la
stațiile mari de procesare
Dezvoltarea unui sistem de încurajare a implicării comunităților locale prin organizarea unui
parteneriat în sistem barter
Dezvoltarea unui parteneriat între unitățile publice din cadrul județului (școli, grădinițe,
spitale, primării, centre
sociale, etc) și unitățile de producție biogaz și brichete în vederea livrării energiei –
conservarea resursei financiare locale/județene

Coordonator sub-proiect specific

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Consiliile locale Galații Bistriței, Mărișelu, Șieu, Șieuț, Teaca, Monor Ocoalele

Parteneri locali

silvice Întreprinzători privați
Comunitatea
locală Instituții
publice
Ministerul Economiei – Departamentul pentru

Parteneri din afara judeţului

Energie EON gaz
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Întreprinzători privați: Genesis BIOPARTNER, OGIN Romania, etc
Număr unități de generare biogaz
Indicatori de rezultat [output]

înființate Număr de parteneriate
încheiate
Cantitate biogaz produs
Cantitate masă lemnoasă brichetată
Valorificarea superioară a potențialului energetic din biomasă din cadrul zonei

Indicatori de impact [outcome]

Creșterea ponderii energiei regenerabile din total și reducerea gradului de
poluare a atmosferei Acoperirea necesarului de energie pentru unitățile publice
din resurse alternative

Grupurile ţintă vizate

Întreprinzătorii privați
Comunitățile locale

Buget estimat [RON]

20 mil. RON
POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – AP 7

Surse de finanţare

PNDR (Planul Național pentru Dezvoltare Rurală) – M04
Surse proprii

Perioada probabilă de derulare

2015 – 2020

Precondiţii pentru a începe

Existența studiilor de fezabilitate
Existența PATJ

Bugetul total estimat cumulat [RON]

80 mil. RON [17 mil. EURO]
Nume, prenume

Persoana de contact

Instituţie
Telefon

E-mail
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4.10.PROIECTE PROPUSE ÎN STRATEGIA JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
În Strategia de Dezvoltare a Județului Bistrița-Năsăud sunt menționare următoarele
proiecte de interes pentru comuna GALAȚII BISTRIȚEI:
- Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Galații Bistriței;
- Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și a străzilor din intravilanul
comunei Galații Bistriței;
- Construire bază sportivă în comuna Galaţii Bistriţei;
- Construirea unei şcoli şi a unei grădiniţe în localitatea Dipşa, Comuna Galaţii-Bistriţei
- Dezvoltarea pe parcursul unui an întreg a unui pachet de evenimente culturalreligioase-etnografice-gastronomice care să revitalizeze tradițiile locale (în parteneriat
între mai multe localități, inclusiv cu valorificarea potențialului muzeelor etnografice,
formațiilor folclorice din Monor, Șieu, Galații Bistriței etc.), pentru a genera venituri la
bugetele locale;
- Reabilitare şi dotare cămine culturale, Comuna Galaţii-Bistriței;
- Amenajare parcuri, Comuna Galaţii-Bistriţei.
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4.11.PROIECTE ȘI MĂSURI LOCALE
FIȘA DE PROIECT LOCAL 1

Denumire

Regularizare pâraie necadastrate în comuna GALAȚII
BISTRIȚEI

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor.

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită.

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major

Regularizarea pâraielor necadastrate de pe raza unității
administrativ teritoriale comuna GALAȚII BISTRIȚEI în
vederea reducerii pagubelor produse de fenomenele
meteo și creșterea gradului de siguranță pentru
populație.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea proiectului va fi stabilită ulterior în baza unui
studiu de fezabilitate extins.

Alte mențiuni

Termen propus de finalizare 2027

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

4.600.000 euro

Alte mențiuni

Termen de finalizare 2027
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 2

Denumire

Reabilitarea și extinderea drumurilor agricole

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor.

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită.

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Reabilitarea drumurilor agricole existente și extinderea
rețelei de drumuri agricole în vederea creșterii
conectivității în cadrul unității administrativ teritoriale
comuna GALAȚII BISTRIȚEI și a creșterii productivității
în domeniul agricol.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

4.600.000 euro

Alte mențiuni

Termen de finalizare 2027
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 3

Denumire

Reabilitare și modernizare Cămin Cultural.

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă

inteligentă

a tradițiilor și valorilor.

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Punerea în valoare a culturii locale și a tradițiilor prin
regândirea căminului cultural pentru a deveni un spațiu
modern, accesibil pentru locuitorii comunei.
Prin valorizarea tradițiilor ne referim la punerea în
valoare a personalităților locale și a istoriei bogate. De
asemenea luăm în considerare aspectele ce privesc
protecția mediului și utilizarea inteligentă a resurselor.

Domeniu

Infrastructură culturală

Valoare estimată

10.000.000 lei

Alte mențiuni

Termen de realizare 2025
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 4

Denumire

Reabilitare străzi și ulițe în comuna GALAȚII BISTRIȚEI

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major

Reabilitarea și asfaltarea străzilor și a ulițelor precum si
realizarea de rigole carosabile, acostamente și podețe
de acces la fiecare gospodărie. Asfaltarea se va putea
face doar după finalizarea proiectelor de aducțiune și
racordare apă, canalizare, gaz metan și alte rețele de
utilități.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

1.500.000 euro. Valoarea exactă va fi stabilită în baza
unui studiu de fezabilitate extins.

Alte mențiuni

Termen de realizare 2026
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 5

Denumire

Introducerea alimentării cu gaz metan în comuna
GALAȚII BISTRIȚEI

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor.

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită.

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major

Introducerea gazului metan pe raza teritorială a comunei
GALAȚII BISTRIȚEI și racordarea gospodăriilor. Gazul
metan reprezintă o sursă de energie importantă atât
pentru locuitorii comunei cât și pentru agenții economici
locali.

Domeniu

Infrastructură de energie

Valoare estimată

1.200.000 euro

Alte mențiuni

Termen propus de realizare 2026
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 6

Denumire

Construcție și dotare bază sportivă multifuncțională

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Realizarea și dotarea unei baze sportive
multifuncționale în localitatea GALAȚII BISTRIȚEI
comuna GALAȚII BISTRIȚEII care să cuprindă teren de
fotbal, tenis, handbal, pistă de alergare etc.
Infrastructura de sport din localitate face parte din
dorința de dezvoltare durabilă întrucât facilitarea
condițiilor pentru practicarea sportului conduce la o mai
bună sănătate generală a populației și a oportunităților
de socializare.

Domeniu

Infrastructură sportivă

Valoare estimată

500.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 7

Denumire

Amenajarea cursurilor de apă cadastrate

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Regularizarea cursurilor de apă cadastrate în comuna
GALAȚII BISTRIȚEI pentru a evita fenomenele
meteorologice care pot afecta producția agricolă și
pagubele umane și materiale. Se impune întreținerea
șanțurilor pentru evacuarea apelor din precipitații, iar pe
străzile unde nu exista aceste șanțuri este necesara
executarea lor. Amenajarea cursurilor de apă face parte
din planul de valorificare din punct de vedere turistic dar
și cu rol de protecție pentru persoanele fizice și agenții
economici.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

500.000 euro

Alte mențiuni

Ediţia 1
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 8

Denumire

Sprijin pentru micii antreprenori

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Sprijinirea micilor antreprenori locali prin facilitarea
accesului la surse de finanțare, networking și
îmbunătățirea oportunităților de afaceri. În acest sens se
vor pune la dispoziția micilor antreprenori spații de
producție în baza unui parteneriat public-privat și
creșterea accesului la surse de finanțare prin atragerea
de consiliere și consultanță în afaceri în zona locală.

Domeniu

Infrastructură economică

Valoare estimată

450.000 lei

Alte mențiuni

Ediţia 1
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 9

Denumire

Dezvoltarea turismului și a brandului local

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă
a tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Crearea unui brand local și încurajarea turismului. Acest
proiect este unul complex prin natura sa care presupune
un parteneriat informal între locuitorii comunei și
administrația locală. Administrația locală face investiții în
infrastructură, brand local, marketing, iar locuitorii sunt
cei care dezvoltă turismul local prin crearea de servicii
specifice.
Comuna Galații Bistriței beneficiază de o istorie și
cultură locală puternică, dar și de obiective monumente
istorice.
De asemenea o porțiune de 5km din Traseul Via
Transilvanica tranzitează comuna.

Domeniu

Infrastructură turistică

Valoare estimată

500.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 10

Denumire

Construire piste pentru biciclete în comuna GALAȚII
BISTRIȚEI

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Construirea de piste pentru biciclete în comuna GALAȚII
BISTRIȚEI pentru a respecta țintele în materie de
protecția mediului, dar și creșterea conectivității în
cadrul comunei. Acest proiect are și un impact social și
economic puternic asupra modului în care se dezvoltă
comuna GALAȚII BISTRIȚEI.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

300.000 lei

Alte mențiuni

-

Ediţia 1
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 11

Denumire

Amenajare spațiu de recreere și socializare SMART

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Amenajarea unui loc de recreere care să cuprindă
spațiu de joacă pentru copii, spațiu public pentru
socializare dotat cu bănci și mese, aparate pentru
gimnastică în aer liber, conexiune gratuită la internet,
teatru de vară, etc. Acest proiect are un rol social și de
creștere a activităților de recreere practicate în comuna
GALAȚII BISTRIȚEI, de a crea o mai strânsă legătură
între cetățeni și să ofere acces la activități comunitare
SMART.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

600.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 12

Denumire

Realizare cadastru general comuna GALAȚII BISTRIȚEI

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Realizarea cadastrului general al comunei este o etapă
importantă pentru toate celelalte proiecte în care
comuna GALAȚII BISTRIȚEI este implicată. Cadastrul
general oferă o imagine de ansamblu și corectă asupra
organizării teritoriale a comunei și oferă și o bază pentru
alte etape de dezvoltare.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

-

Alte mențiuni

Valoarea proiectului va fi stabilită ca urmare a realizării
unui studiu de fezabilitate detaliat.

Ediţia 1
Comuna
GALAȚII
BISTRIȚEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Revizia 0
Pag. 295/310
Exemplar 1

FIȘA DE PROIECT LOCAL 13

Denumire

Realizarea de amenajamente pastorale.

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Amenajamentele pastorale pe raza teritorială a comunei
GALAȚII BISTRIȚEI au rolul de a sprijini producătorii
locali și de a crește productivitatea și îmbunătățirea
condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

-

Alte mențiuni

Valoarea proiectului va fi stabilită ca urmare a realizării
unui studiu de fezabilitate detaliat.
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 14

Denumire

Realizare rețea de canalizare și apă potabilă

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Rețeaua de apă și canalizare locală și racordarea
gospodăriilor reprezintă un factor determinant în
calitatea vieții cetățenilor, iar din acest motiv acest
proiect este inclus în strategia de dezvoltare locală.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea proiectului va fi stabilită ca urmare a realizării
unui studiu de fezabilitate detaliat.

Alte mențiuni

Acest proiect va fi finanțat prin MASTERPLANUL
județean privind rețelele de apă și canalizare.
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 15

Denumire

Realizare punți pietonale

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Realizarea de punți pietonale care să asigure o mai
bună legătură în cadrul comunei GALAȚII BISTRIȚEI
pentru cetățenii săi.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea proiectului cât și locațiile exacte vor fi stabilite
ca urmare a realizării unui studiu de fezabilitate detaliat.

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 16

Denumire

Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de pe
raza comunei Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Anveloparea termică a clădirilor de pe raza comunei
Galații Bistriței atât a celor aparținând instituțiilor publice,
dar și a clădirilor colective de locuință.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea proiectului este dată de clădirile care vor fi
incluse în program și de costul standard stabilit de către
finanțator.

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 17

Denumire

Creșterea numărului de locuri de muncă în comuna
Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Creșterea numărului de locuri de muncă prin atragerea
de investitori privați și amenajarea unui parc industrial
de mici dimensiuni. Proiectul se va realiza prin investiții
din partea investitorilor privați, iar autoritatea locală va
facilita aceste investiții prin instrumentele legale avute la
dispoziție (scutiri de taxe, concesionări, consiliere etc)

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

400.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 18

Denumire

Depozit produse agroalimentare în comuna Galații
Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Construirea unui depozit de produse agroalimentare în
comuna Galații Bistriței prin intermediul unui parteneriat
public privat care să asigure depozitarea produselor
rezultate din activitatea agricolă care să permită o
valorificare la un preț superior, la o dată ulterioară
recoltării.
Depozitul de produse agroalimentare are și un rol de
transfer tehnologic, asigurând know-how.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

400.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 19

Denumire

Construirea de capele mortuare în localitățile din
comuna Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de

Nord-Vest

dezvoltare
Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică

Valorizarea inteligentă a

inteligentă

tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Construirea de capele mortuare în toate localitățile din
comună pentru a putea asigura condiții decente pentru
persoanele care necesită astfel de unități.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

3.000.000 lei

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 20

Denumire

Dezvoltarea turismului și agroturismului în comuna
Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Dezvoltarea turismului în comuna Galații Bistriței ca o
formă de creștere economică inteligentă. Se vor
exploata resursele naturale și antropice de pe raza
unității administrativ teritoriale. Comuna Galații Bistriței
oferă o gamă largă de monumente ale naturii care pot fi
exploatate în scop turistic, de asemenea se poate
practica agroturismul. Nu în ultimul rând tradițiile și
cultura populară locală reprezintă o resursă importantă.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea poate fi estimată în baza unui studiu de
oportunitate.

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 21

Denumire

Dezvoltarea sistemelor informatice și digitalizarea
comunei Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Echiparea instituțiilor publice și de învățământ cu
sisteme informatice moderne, capabile să asiste în
procesul de digitalizare a activității.
Prin acest proiect se are în vedere o intervenție atât în
domeniul echipamentelor cât și în dezvoltarea de
abilități în rândul populației, în special al seniorilor cât și
în domeniul procedurilor și a modului de lucru.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea poate fi estimată în baza unui studiu de
oportunitate.

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 22

Denumire

Construire, Modernizare și Reabilitare grădinițe pe raza
comunei Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Prin acest obiectiv se urmărește construirea de unități
noi, modernizarea și reabilitarea celor existente precum
și realizarea de lucrări de extindere și adăugarea de
funcționalități noi, acolo unde este cazul. Obiectivul
privește întreg teritoriul unității administrativ teritoriale, în
funcție de evoluția socio-economico-culturală a UAT.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea poate fi estimată în baza unui studiu de
oportunitate care să ia în considerare un număr mare de
factori economici și sociali.

Alte mențiuni

-
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FIȘA DE PROIECT LOCAL 23

Denumire

Construire, Modernizare și Reabilitare școli pe raza
comunei Galații Bistriței

Acronim (dacă este cazul)

-

Zona Strategică de
dezvoltare

Nord-Vest

Tip proiect

Local

Domeniu de dezvoltare

Dezvoltare economică
inteligentă

Valorizarea inteligentă a
tradițiilor și valorilor

Dezvoltare durabilă

Conectivitate sporită

Coordonator general

Consiliul Local GALAȚII BISTRIȚEI

Obiectiv major și descriere

Prin acest obiectiv se urmărește construirea de unități
noi, modernizarea și reabilitarea celor existente precum
și realizarea de lucrări de extindere și adăugarea de
funcționalități noi, acolo unde este cazul. Obiectivul
privește întreg teritoriul unității administrativ teritoriale, în
funcție de evoluția socio-economico-culturală a UAT.

Domeniu

Infrastructură locală

Valoare estimată

Valoarea poate fi estimată în baza unui studiu de
oportunitate care să ia în considerare un număr mare de
factori economici și sociali.

Alte mențiuni

-
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4.11.1.Alte proiecte de dezvoltare locală
Nr.

Denumire și descriere proiect

Domeniu de dezvoltare

crt
1.

Amenajare şi modernizare străzi cu păstrarea Dezvoltare durabilă
distanţei obligatorii faţă de axul drumului şi cu
refacerea profilului şanţului şi racordarea lui la
canalizare .

2.

Realizarea rutei ocolitoare pentru traficul auto Conectivitate sporită
greu.

3.

Realizarea unui parc logistic .

Dezvoltare economică
inteligentă

4.

Realizarea unei semnalizări adecvate rutiere şi Dezvoltare durabilă
înfiinţare de treceri de pietoni la parcursul spre
grădiniţe sau şcoli.

5.

Realizarea de trotuare cu preponderenţă pe Dezvoltare durabilă
parcursul spre grădiniţă sau şcoli.

6.

Păstrarea fronturilor construite şi respectarea Valorizarea inteligentă a
tipologiei şi arhitecturii zonei.

7.

tradițiilor și valorilor

Amenajarea corespunzătoare a perdelelor de Dezvoltare durabilă
vegetaţie de-a lungul drumurilor şi căii ferate.
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8.

Achiziţionarea de către Primărie de terenuri ca Dezvoltare economică
rezervă pentru obiective de utilitate publică.

9.

inteligentă

Întocmirea de planuri urbanistice zonale pentru Dezvoltare economică
zonele centrale ale localităţilor şi pentru terenurile inteligentă
introduse în intravilan.

Se precizează faptul că fișele de proiect trebuie analizate în dinamica lor, în sensul în
care, în funcție de context și oportunități, acestea pot suferi modificări, ajustări,
completări etc. Pentru operaționalizarea fișelor de proiect este necesară demararea
acțiunilor de diseminare în teritoriu, precum și acțiunile de constituire a consorțiilor pentru
fiecare proiect
Bugetul local reflectă, prin structura sa, atât la capitolul cheltuieli cât şi venituri, evoluţia
activităţii economico-sociale a Comunei GALAȚII BISTRIȚEI, care se circumscrie
coordonatelor generale de dezvoltare a societăţii româneşti.
Principalele obiective strategice ale managementului administraţiei publice constau în
obţinerea unui buget echilibrat, sustenabil în timp, capabil să asigure furnizarea
serviciilor publice şi creșterea solvabilităţii financiare a administraţiei locale, astfel încât
să se garanteze o finanţare optimă şi echilibrată a dezvoltării.
În fiecare an, bugetul a reflectat un compromis între nevoile comunităţii şi posibilităţile
de satisfacere a acestora, situație ce a impus o repartizare complexă a resurselor
financiare limitate şi o folosire cât mai eficientă a sumelor obţinute din sursele proprii şi
atrase.
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4.12. ÎNCHEIERE
Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un instrument deosebit de util oricărui
manager sau administrator care dorește să lucreze într-o manieră ordonată, organizată
și eficientă. Informațiile cuprinse în prezenta Strategie de Dezvoltare Locală au fost
colectate din surse multiple și interconectate mai multe documente programatice
începând de la nivelul cel mai de sus, nivelul internațional, și treptat ajungând la nivelul
local.
Este imperios necesar să avem o gândire integrată, bazată pe o viziune clară detaliată
pe obiective și proiecte de realizat.
Preocuparea generală a autorităților locale a fost mereu spre realizarea de proiecte de
infrastructură dar acestea trebuie privite în contextul obiectivului social-culturaleconomic-de mediu pe care îl deservesc.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei GALAȚII BISTRIȚEI este un document
dinamic cu rol de orientare pentru autoritățile locale care în timp poate suferi modificări
și adaptări în funcție de contextul național, regional, zonal și local.
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