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Cuvânt înainte,
Dragi cetățeni ai comunei Baciu,
Comuna Baciu se află lângă municipiul Cluj și
reprezintă o localitate cu un potențial semnificativ de
dezvoltare. Strategia este un document programatic, un
instrument aflat la dispoziția administrației locale pentru o
mai bună guvernare și dezvoltare locală.
Am
administraţia
proiecte de
comunităţii
durabile.

fost conştient de la bun început că
locală are obligaţia să propună comunităţii
dezvoltare şi să folosească resursele
respectând principiile unei dezvoltări

Strategia este un document care structurează
liniile directoare strategice ale dezvoltării comunei Baciu
pe o perioadă de 7 ani potrivit problemelor identificate, a potenţialului local activ şi pasiv, cât şi a
oportunităţilor de dezvoltare în viitorul apropiat, fiind totodată rodul colaborării cu actorii locali şi
instituţiile relevante din comună la grupurile de lucru organizate.
Proiectele realizate până în prezent, cât şi cele viitoare au menirea de a îmbunătăţi viaţa
locuitorilor comunei Baciu. Dorim ca împreună să ne bucurăm de o infrastructură bine dezvoltată şi
echilibrată, de un mediu de afaceri prosper care să ne permită o dezvoltare durabilă din punct de
vedere economic şi social, de tehnologie avansată în mediul economic şi de o utilizare eficientă şi
raţională a tuturor resurselor locale.
Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 – 2020 administraţia locală conştientizează
importanţa dezvoltării economice şi sociale a comunei Baciu sprijinind în acest sens iniţiative
economice. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit crează noi locuri de muncă,
devine din acest moment prioritatea agendei de lucru a administraţiei locale.
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Vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat şi îmi doresc să ne bucurăm în continuare de fiecare
proiect realizat. Sper ca cetăţenii comunei Baciu să nu rămână impasibili şi să contribuie constant la
procesul de dezvoltare, astfel încât aici, în comuna noastră, să ne îndeplinim gândurile şi aspiraţiile.
Cu considerație,
PRIMARUL COMUNEI BACIU, JUDEȚUL CLUJ
Ioan Florin MUREȘAN
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1.1 Definiţie

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung
presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor
stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând
cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Baciu este un document de planificare strategică pentru
perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă
documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Baciu cu rol în orientarea dezvoltării
economico - sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale Uniunii Europene.
Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei Baciu şi se
încadrează în documentele programatice naţionale.

1.2 Scop

Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea
tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea
culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor
avea ca rezultat transformarea comunei Baciu într-un pol zonal de dezvoltare economico - socială.
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1.3 Motivaţie

Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi
coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin acord cu voinţa
cetăţenilor.

1.4 Misiune

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite
la nivel local, atrase în alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât
afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate.
Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare,
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut.
Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea
Fălticeniului ca un oraş modern, european, dinamic şi prosper.

1.5 Viziune

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de
activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriatele
dezvoltate. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la
atingerea ei.

1.6 Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare pe
perioada 2014 - 2020 a comunei Baciu. În acest context se doreşte dezvoltarea comunei prin creşterea
capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un centru de referinţă în domeniul economic,
precum şi un centru cultural, sportiv, turistic şi cu o bază educaţională modernă.

1.7 Obiective specifice
Modernizarea infrastructurii
Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii
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Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului
Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de noi
competențe și creșterea ratei de acupare a populației
Dezvoltarea turistică și culturală
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CAPITOLUL II
CONTEXT DE DEZVOLTARE
2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene într-o
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării
forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente conduc la
creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea de „bunuri publice”
societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea patrimoniului rural), care pot
conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea agriculturii şi
aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin deblocarea potenţialului
economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de
asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea veniturilor agricultorilor, în vederea
menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
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-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar,
de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările pentru
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse
şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi facilitarea
intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet de mare
viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi
întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea creşterii
economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon,
creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea sectorului transporturilor şi
promovarea eficienţei energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de afaceri,
în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi durabile în măsură
să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei muncii şi
acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în
vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în
materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil,
iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a
duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
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Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de
regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi comuni-cării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”, PACul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi piloni: ajutoare
plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. Producţia
alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două sunt legate mai
ales de dezvoltarea rurală –(Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor naturale şi Obiectivul
3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se face o diferenţiere clară între
cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri
durabile,inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie sustenabilă de
alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen lung a cetăţenilor europeni
şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente la nivel mondial. De asemenea, se
doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase
şi diverse, produse în mod sustenabil, cu respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă,
sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa
comunităţilor rurale agricole viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează
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numeroase beneficii economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru
fermele mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar avea,
consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale caracteristice,
ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.

Strategic: regională,

Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială asupra
coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) indică
faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
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-îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţirea
accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului
înconjurător;
-încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin
promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC;
-crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în
procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor, a firmelor
şi investiţiile în capitalul uman;
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor urbane pot
lua diferite forme:
-acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin îmbunătăţirea
competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea serviciilor, aceasta
conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.;
-acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea cartierelor
în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield, protejarea şi
valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;
-promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin crearea
unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele presupune măsuri care să
le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman (promovarea cooperării etc.). O
atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban.
În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai atractiv
pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană pe
termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi asigură limitarea
impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor -COM(2006)
– 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E. şi concentrare a
resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a ocupării în mediul urban, oferind
50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în dezvoltarea urbană, grupate în următoarele
priorităţi:
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- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea mediului
înconjurător şi cultura;
- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu mediul rural
şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării,
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi grupuri
sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul
decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne discrepanţele
majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural, zonele izolate şi cele
uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe fondul stării proaste a
infrastructurii de transport.
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de etică pentru
turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi afacerile din turism
să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive, totodată minimizând impacturile
negative sociale şi de mediu.
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de statele
membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi interesate direct sau
indirect în turism, după cum urmează:
1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi;
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
3. turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei;
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
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6. obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. dreptul la turism;
8. libertatea mişcărilor turistice;
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre participanţii
publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale, printre care şi OMT, apoi
ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi promovarea turismului, protecţiei
drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu respectarea principiilor dreptului
internaţional.
Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor membre în
dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor instrumente adresate
problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi implementarea programelor referitoare
la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în dezvoltarea resurselor umane şi în conducere,
dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile publice, reproiectarea proceselor în sectorul public,
produse noi etc.
Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care asigură
funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new tourism,
document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea eforturilor
publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor, autorităţilor şi
comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi călătoriilor ca o
prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile cu oamenii, cultura şi
mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen lung.
Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele:
- planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de inflaţie,
garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă;
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- asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii de
calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi marketing, ocupare
şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală; dezvoltarea capitalului uman cerut
de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin apropierea
autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile viitoare. O reţea online
şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de încredere despre piaţă cu datele
despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor, comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa
călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi
securitate; promovarea diversificării produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului
durabil în acord cu caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea
dezvoltării T&C sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi.
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), exploatarea şi
suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o gamă de produse de
calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul natural şi construit, ca şi
interesele locale.

Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a patrimoniului local
şi a stilurilor de viaţă;
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea firmelor
mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la reducerea distanţei
dintre bogaţi şi săraci;
- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care reduc
sezonalitatea şi cresc veniturile;
- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate crescând
opţiunile consumatorilor;
- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în toate
domeniile, inclusiv în formarea personalului;
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- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc larg şi în
mod eficient;
- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului pentru a
fundamenta deciziile strategice în afaceri;
- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local.
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi o serie
de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute:
-cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale,
transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală;
- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri durabile pentru
destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o singură companie sau
autoritate de stat;
- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile continue ale
interesaţilor;
- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- private; evitarea
pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de mediu;
- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi legislaţie
care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe;
- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea
politicilor;
- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat cu
acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele eforturilor care se întăresc
reciproc.
Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea eforturilor U.E.
asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi mai durabile şi crearea mai
multor locuri de muncă de calitate.
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O politică
înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul european (A
renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European Tourism. — COM (2006)
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134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui document, Agenda 21 Europeană pentru
turism.
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, aceeaşi
instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european durabil şi competitiv
(Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM (2007) 621 final / 19.10.2007),
în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii turismului european şi provocările
legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, principiile pentru realizarea unui turism
competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei
Europene etc.
Principiile stabilite sunt:
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe parcursul
planificării dezvoltării lui;
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare, durabilitatea
dezvoltării;
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile comunităţilor gazdă
şi destinaţiilor;
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor;
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare la
tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa;
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte nedorite
prin evaluare preliminară;
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să reflecte
costurile reale a consumului şi producţiei;
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a locurilor,
destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea;
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de durabilitate
şi intervenţie în caz de neconformare.
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Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind rolul
propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora pentru
dezvoltarea turismului.
Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte domenii
politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul stipulează patru
aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului:
1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu;
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea Comisiei
Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie internaţională în
responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe pieţele extraeuropene
(America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru toate ţările europene prin
cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de piaţă şi promovării turistice.
Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o destinaţie turistică atractivă, sprijinirea
ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea
partenerilor din industrie şi alte domenii interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile
despre turismul receptor din Europa.
Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează studii şi
publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune între regiunile
europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR Studies e-6/2006,
Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor de turism la diferite
nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate.
Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea dezvoltării
unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală europeană sunt
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investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea patrimoniului construit şi
atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe termen lung.
În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de parcurs pentru
un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi
eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de iniţiative concrete privind
infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul deceniu. Iniţiativele sunt corelate
cu următoarele obiective de atins până în anul 2050:
- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe;
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de distanţă medie
de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval.
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de dezvoltare
a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. Această abordare este
probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja foarte bine dezvoltată, însă este
posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în general slabă, precum România.
În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru Dezvoltarea
Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi implementarea proiectelor
aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 884/2004/EC.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie promptă din
partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către Parlamentul European şi
Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC), a legislaţiei de
management al riscului de inundare (12.07.2004 /COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în
ceea ce priveşte politica viitoare de gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi
directive - Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007
privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.
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Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 2015:
- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi zonele
litorale (până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma desfăşurării
activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate de apariţie a
inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru locaţiile
considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de inundare şi a
posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a Uniunii
Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a comunităţii.
Implementarea politicii de coeziune este realizata prin intermediul a trei obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării
transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării transnaţionale prin
acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform priorităţilor Comunităţii Europene,
precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii
riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii Europei.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei este să
îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la coeziune,
stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni comune în
domenii de importanţă strategică.
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important în ceea
ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete legate de
îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct asupra dezvoltării
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economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi declarativ se observă o corelaţie
directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor
Uniunii Europene.
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de reformă a
administraţiei publice.
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi abordări
diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de operare,
problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat întotdeauna o dezbatere
teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând pe compatibilitatea conceptelor
de inovaţie şi administraţie publică.
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în esenţă,
să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se plasează pe o
scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a aparatului birocratic.
Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea teritorială
între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de administraţie cu scopul
de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea acestora pentru a face faţă
concurenţei.

2.2 Contextul național

La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul Programelor
Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
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-creşterea cu 19% a eficienţei energetice
-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar,
de cel puţin 26,7%
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul:
„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind Comunicarea
Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor
viitorului legat de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”.
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în
configuraţia celor 2 piloni complementari.
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, sociale şi
de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană.
Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele membre şi
o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important să reconsiderăm
definirea fermierului ca „fermier activ”.
România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele membre.
De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele discrepanţe, în aşa
fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasing-in pentru România şi
Bulgaria trebuie să se încheie în 2014.
România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea agriculturii la
scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici, aceasta contribuind la
consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În acest sens vom susţine definirea
unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi mai uşor de implementat.
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România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite superioare
(plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu ar face decât să
determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu efecte asupra
competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung.
România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să obţină un
venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul agricol şi pentru
întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a populaţiei active din agricultură.
România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a acţiona ca
plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care să permită
menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe; continuarea, după 2013, a
programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România, precum şi a ajutorului specific acordat
în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr. 73/2009.
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a producătorilor
agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării sectorului de producţie,
transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în întâmpinarea problemelor existente şi
în România.
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune ca
agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact nu doar în
asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de muncă şi
intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a agriculturii este
importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea forţei de muncă în zonele
rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al agriculturii
româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale pentru carne şi lapte.
Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea
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producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea de unităţi de procesare
agroalimentară.
Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială prin
dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor naturale şi,
mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce priveşte acţiunile de
revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel consistent al bugetului alocat
Pilonului II.
Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al resurselor
naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să răspundă nevoilor specifice
ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai mari.
România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare pachete de
măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone sau grupuri specifice.
România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea evitării
unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole, şi creşterea
capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri trebuie
să vizeze aspecte privind:
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;
- smplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi creditarea
acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct al
consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau locale) şi
sprijinirea pieţelor locale;
- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a producţiei şi
comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri.
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În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, accesul la
credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru creşterea
competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector.
Alte măsuri considerate importante de România:
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum şi a
mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, productivitatea şi
capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;
- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi a
serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea sprijinului
financiar.
Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este Reducerea cât
mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și statele membre ale U.E.
Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective,
printre care menţionăm:
- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata medie a
productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile economice şi
sociale ale României;
- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne şi
incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea de-a lungul
vieţii;
- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat privat, care
respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică;
- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general Reducerea
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii
Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015, iar ca
obiective specifice:
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-dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
-creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
-dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
-consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării teritoriale
echilibrate.
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul
de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp
2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia
urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E.
din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor
şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea
condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special
cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe
prioritare stabilite în cadrul POR sunt:
- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în
2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel
de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea acestui obiectiv general s-au propus următoarele
obiective specifice:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
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- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de
cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la
CDI;
- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în
sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea
surselor regenerabile de energie.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este
dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o
piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au
fost stabilite următoarele obiective specifice:
- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă,
inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă:
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din mediul
rural şi zone dezavantajate;
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii timpurii a
şcolii;
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul profesional
şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;
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- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de învăţământ
preuniversitar;
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din
punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice
eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul
plăteşte”.

Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015;
- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe
până în 2015;
- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate
localităţi până în 2015;
- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
- r e ducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în promovarea în
România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii
de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la
nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României. În cadrul acestui program au
fost definite următoarele obiective specifice:
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- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru
protecţia mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile
dezvoltării durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative este
acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul
socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se menţionează:
- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de
politici publice;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare.
Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de
obiective specifice:
▪ Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile
geografice şi denumirile de origine.
▪ Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de
clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de Export
2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.
▪ Managementul strategiilor de branding regional.
▪ Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze oferta de
export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.
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▪ Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de
promovare la nivel regional.
▪ Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional.
▪ Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare la
export pe pieţele externe.
▪ Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile.
▪ Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare.
▪ Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu finanţare de
la buget.
▪ Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de
pieţele externe.
▪ Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.
▪ Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea ce
priveşte organizarea şi managementul în reţea.
Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR
2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:
•afirmarea identităţii regional-continentale;
•dezvoltarea competitivităţii;
•creşterea coeziunii teritoriale;
•dezvoltarea teritorială durabilă.
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Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a polilor şi coridoarelor de
dezvoltare;
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor categorii de
teritorii;
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional;
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic de
dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din România în
structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul Europei (potrivit
clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
•Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de locuitori;
•Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale
Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori;
•Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale
Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale
Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea,
Sibiu, Suceava, Tulcea;
•Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori;
•Poli locali – sub 20 000 de locuitori.
Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de competitivitate
regională şi coeziune teritorială se asigură prin:
A. Reţeaua de poli majori:
–deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de zone
metropolitane, poli competitivi);
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–dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive;
–contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică;
–stimulează relaţia urban-rural;
–contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional.
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate:
–asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate;
–asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial;
–asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea funcţiunilor la
nivel teritorial;
–susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării.
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării complexe și
durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia specifică a ţării noastre
la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale
europene.
Acesta are următoarele roluri:
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de localităţi,
criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza cărora se poate atribui
statutul de municipiu sau oraş;
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri ( 0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V pentru
localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată a fiecărei
localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic, cultural etc. în raport cu
dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de
resurse;
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei funcţionale,
stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de trecere a unor localităţi de
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la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de la un rang inferior la unul superior,
în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi;
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a acţiona
prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe, pentru
sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de populaţie în
perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone care prezintă
disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu;
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de rangul I) şi
localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km între care s-au
dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării cooperării intercomunale şi a
dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii;
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele sectoriale să
fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului naţional.
Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile autorităţilor
publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele cerinţe obligatorii
referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă stabilirea atribuţiilor principale în
elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea
măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu
deţine nici în prezent o strategie naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin
aprobarea guvernului şi a Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din
domeniul turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional, orice
iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare.
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O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de specialitate,
precum:
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 - 2026, în
cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea viziunii propuse în
domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României într-o destinaţie turistică de
calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene
privind furnizarea produselor şi serviciilor, realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere
al mediului sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa.
Prin strategia propusă se doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a
veniturilor din turism obţinute de autorităţile locale.
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada 2011 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în care sunt/pot fi
cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate componentele planificării
turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională, impactul economic și social, asigurarea
standardelor și direcţiile de proiectare.
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă transformarea
României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural, care să
corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013. Printre
obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se adresează, direct sau indirect, zonele
urbane:
•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale de
mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru
generaţiile viitoare;
•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, prin
colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor turistice;
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
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•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul hotelier;
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute turistice
tematice;
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite oaspeţilor;
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor
vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.
→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru Dezvoltare şi
Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia de dezvoltare a
turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în Romania.
Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că patrimoniul este
un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de dezvoltare durabilă,
coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România a devenit stat membru al
Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul
Cultural Naţional:
 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în domeniul
patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de protecţie al
patrimoniului.
 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de aproape
cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a
patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, perioade în care legislaţia existentă a
fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele necorelări în definirea unor termeni, denumiri
de acte sau documente pe care Ministerul Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea
Codului Patrimoniului Cultural naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului
imobil (monumentelor istorice).
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 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit pe
categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi europene.
Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin Strategia
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 (SNPACB).
Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel european cum
ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul
U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi
Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4 final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E.
privind conservarea biodiversităţii a reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe.
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea exploatării
resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi rurale. Trebuie
acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile de dezvoltare şi
integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel national, dar să se reflecte şi la
nivel judeţean şi local.
Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele direcţii de
acţiune generale:
Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de resursele
genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020.
Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în toate
politicile sectoriale până în 2020.
Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca suport al
dezvoltării durabile până în 2020.
Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul biodiversităţii până
în 2020.
Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a
componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi a ameninţărilor la
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adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ” şi pentru împărţirea
echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite următoarele 10 obiective
strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii natural
protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
E.Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invasive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din
utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel naţional
prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din România a unor
obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice.
Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în managementul
deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-se importanţa planificării
şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a
administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi eficace, de
existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea societăţii civile în
dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii economice şi a creării de noi
locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea reformării continue şi eficiente a
administraţiei publice din România ţinând cont de crearea unui cadru normativ cuprinzând principiile
pentru o reglementare eficientă.
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CAPITOLUL IV
JUDEȚUL CLUJ
4.1 Localizare, structură administrativă și accesibilitate

Județul Cluj este așezat în partea nord – vestică a României, în centrul provinciei istorice
Transilvania între paralelele de 47°28'44" în nord și 46°24'47" în sud, respectiv meridianele de
23°39'22" în vest și 24°13'46" în est.
Suprafața administrativă a județului Cluj
este de 6.674,4 km2, ceea ce reprezintă 2,8 % din
suprafața României, din care 63 % reprezintă
terenuri agricole, 25,1 % păduri și alte vegetații
forestiere, 2,9 % construcții, 1,8 % căi de
comunicație și căi ferate și 5 % terenuri degradate,
neproductive.
Conform
datelor
finale
ale
recensământului din 2011, județul Cluj are o
populație de 691.106 locuitori, în scădere față de
anul 2002 când a fost înregistrată o populație de 702.755 locuitori.

Județul
Cluj

1930
475533

1948
520073

Populația la recensăminte
1956
1966
1977
580344
629746
715507

Județul Cluj se învecinează astfel:
- în partea nord – estică cu județele Maramureș și Bistrița Năsăud;
- în partea estică cu județul Mureș;
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702755
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691106
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- în partea sudică cu județul Alba;
- în partea vestică cu județul Bihor;
- în partea nordică cu județul Sălaj.
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Administrativ, județul Cluj are următoarea structură:
- 1 municipiu de rang I – Cluj
- 4 municipii de rang II – Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla
- 1 oraș de rang III – Huedin
- 75 comune cu 420 sate.

Aria
Regiunea Nord Vest
Județul Cluj

Mediul urban
1.440.177
457.687

Populația pe medii, 2011
Mediul rural
1.270.839
234.830

Din punct de vedere al comunicației, județul Cluj se află atât în apropierea granițelor cu
Ungaria și Ucraina, cât și în zona convergentă a mai multor culoare de dezvoltare:
- Coridorul Oradea – Cluj – Brașov – București care va lega coridoarele paneuropene 5 și 9,
permițând conectarea României cu axele de comunicație din Europa Centrală;
- Coridorul Suceava – Cluj, principala axă de comunicație est – vest din țară;
- Axe tradiționale de comuniccație către centrul țării.

4.2 Cadrul natural
4.2.1 Relieful

Județul Cluj este situat în zona de contact a trei unități naturale: Munții Apuseni, Podișul
someșan și Câmpia Transilvaniei. Relieful este predominant deluros și muntos, cu altitudini maxime
atinse în masivele Vlădeasa, 1.842 m și Muntele Mare, 1.826 m, iar altitudinea minimă este atinsă la
ieșirea Someșului din județ, 227 m.

4.2.2 Hidrografia

Din rețeaua hidrografică fac parte râurile: Someșul Mic, Crișul Repede și Arieșul Inferior,
lacuri naturale, iazuri și lacuri de interes hidroenergetic. Apele de adîncime sunt mai slab reprezentate
și se caracterizează prin mineralizare ridicată. Izvoare minerale sulfatate, calcice, clorosodice, relativ
bogate se găsesc la Dezmir, Cojocna, Gadalin, Sic, Gherla, Leghia, Someșeni, Turda etc.
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4.2.3 Clima

Județul Cluj are o climă continental moderată dată de poziția geografică. Temperatura medie
anuală este de 20C înregistrată în sectorul muntos, iar în rest de 60C. Amplitudinile termice anuale
sunt cuprinse între 17- 190C în zona montană crescând până la 23 – 250C în regiunile de deal și
câmpie.
Precipitațiile se repartizează inegal, cu cantități minime în zona Turda - Câmpia Turzii (cca
550 mm) și maxime în masivul Vlădeasa (cca 1400 mm). În medie, valorile anuale ale precipitațiilor
ajung la 600 - 650 mm în Câmpia Transilvaniei, 650 - 700 mm în Podișul Someșan și peste 900 1000 mm în zonele muntoase.

4.2.4 Resurse

Județul Cluj beneficiază de o serie de bogății naturale: minereurile de fier, combustibili
minerali (cărbune brun, turbă), minerale utile și roci (cuarț, feldspat, dacite, andezite, granite, calcare,
dolomite, tufuri calcaroase, nisipuri caolin, sare, dom gazeifer).

4.3 Populația

Rezultatele recensământului din 2011 arată că județul Cluj are o populație de 691.106
locuitori. Populația pe grupe de vârste a județului Cluj este următoarea:
Județul Cluj
Recensământ populație 2011
Sub 5 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani

Ambele sexe
32708
30216
29650
38285
66593
52524
54000
51092
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Masculin
16773
15529
15098
18949
32000
26409
27300
25670

Feminin
15935
14687
14552
19336
34593
26115
26700
25422
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40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

54265
37249
44532
48324
41024
32381
30724
23545
15420
8574

27489
18625
21598
23101
18884
14201
12841
9293
5850
2969

26776
18624
22934
25223
22140
18180
17883
14252
9570
5605

4.4 Economie

Clujul face parte din categoria județelor cu o economie complexă și diversificată, cu ponderi
importante în economia națională, fiind din acest punct de vedere cel mai important centru
administrativ - teritorial din nord - vestul țării.

Economia județului Cluj are la bază bogat resurse material și o pozitie geografică
avantajoasă, cu posibilități facile de comunicație pe căile feroviare și rutiere, rezerve importante de
forță de muncă de înaltă calificare și cu tradiție în numeroase domenii, capacitate deosebită de
adaptare la cerințele pieței concurențiale, datorită puternicelor centre de școlarizare la toate nivelurile,
cât și a celor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică de care dispune.
În structura activitatilor economice, locul preponderent îl ocupa industria prelucratoare în
cadrul căreia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel național. Este ilustrativ de
menționat că peste 25,1 % din populația ocupată își desfășoară activitatea în subramurile industriale.
Dezvoltarea agriculturii este favorizată de condițiile pedo – climatic fiind a doua ramură ca
pondere în economia judetului, un rol important revenind zootehniei. Pomicultura este și a o ramură a
agriculturii care a fost dezvoltată înființîndu-se numeroase livezi îndeosebi în partea central, nordică
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și nord – estică a județului, pe dealurile din zona municipiului Cluj și comunelor Baciu, Apahida, Dej
etc.
Construcțiile și, implicit, industria construcțiilor au fost favorizate de existența în stare
natural a materialelor de construcții.
Fondul forestier însumând 170.238 ha ceea ce reprezintă cca. 25,5% din suprafața județului a
dus la dezvoltarea mai multor ramuri economice, îndeosebi a industriei și construcțiilor.

4.5 Turism

Potentialul turistic, bogat și variat, este reprezentat cu precadere de zona muntilor Apuseni,
cu posibilități reale de amplificare a activităților din acest domeniu, în cadrul procesului de
restructurare si privatizare a economiei judetului.
Cadrul natural deosebit, compus din mai multe elemente, vestigii istorice existente,
numeroase monumente de artă și elemente etnografice și folclorice originale dau originalitate
teritoriului judetului Cluj devenind astfel un centru de mare atractivitate turistică atât pe plan intern,
cât și pe plan internațional.
Potențialul turistic este dat și de condițiile oferite pentru practicarea unor forme variate:
drumeții, alpinism, turism auto, sporturi de iarna și de vara, odihnă de scurtă și lungă durată, tabere de
copii și tineret, tratament balnear etc.
Dintre zonele și obiectivele turistică menționăm:
-Vlădeasa și Muntele Mare care se impun prin masivitatea reliefului, extensiunea pădurilor de
rășinoase, aer ozonat, strat de zăpadă apreciabil și de durată, favorabilă sporturilor de iarnă;
-Munții Trascăului, deosebit de spectaculoși datorită formelor de relief modelate în calcare,
pe o arie relativ restrânsă putând fi întâlnite: Cheile Turzii, Turenilor, Borzeștilor și Colteștilor,
defilee, stânci impozante, pereți de calcare, peșteri etc.;
-Muntele Băișorii, peisaje frumoase zonă căutată vara de amatorii de vânat și pescuit și iarna
de cei ai “ sportului alb”;
-zona Gilau – Tarnița, care oferă condiții deosebite pentru agrement la sfârșit de săptămână;
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-zona Beliș - Fântânele situată pe malul stâng al lacului de acumulare, pretabilă pentru
agrement și practicarea de sporturi nautice.
Stațiunile balneoclimaterice prezintă, în general, interes doar la nivel local, însa Baile
Someșeni, Cojocna, Băița, Turda și Ocna Dejului, cu proprietăți terapeutice deosebite, justifică
eforturi pentru modernizarea și lărgirea amenajărilor.
Bogăția de monumente istorice și patrimoniul arhitectural, incluse în mare parte în circuitul
național, constituie o certă și permanentă sursă de atracție turistică.
Municipiul Cluj Napoca se bucură de atracții turistice precum:
Biserica “Sf. Mihail„ – biserică a franciscanilor
Statuia ecvestră reprezentând pe Sf. Gheorghe ucigând balaurul
Statuia ecvestră a lui Matei Corvin
Biserica reformata ridicaăa de Matei Corvin
Statuia ecvestră a Domnitorului Mihai Viteazul
Bastionul Croitorilor
Clădirea Redutei
Teatrul Național
Catedrala Ortodoxă
Grupul statuar “Școala Ardeleană„
Monumentul “Ostașului Român„
Statuia lui ”Avram Iancu„
Statuia lui Mihai Eminescu
Statuia lui Lucian Blaga
Muzeul Național de Artă (peste 4000 de lucrari)
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (peste 100000 piese)
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste 65000 de exponate)
Secția în aer liber a Muzeului Etnografic (85 de unități,
Muzeul Memorial “Emil Isac„ – 1886 – 1954, poet
Colectia de istoria farmaciei
Muzeul de Mineralogie și Geologie
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Muzeul Zoologic (peste 140000 piese) – face parte din patrimonial Universității Babeș Bolyai

Grădina Botanică ”Alexandru Borza„ una dintre cele mai cunoscute și mai organizate din sud
– estul Europei
Unităţi de cazare turistică, la 31 iulie 2010, număr
222
Total
Hoteluri
48
Hanuri şi moteluri
3
Cabane turistice
8
Campinguri
1
Vile turistice
14
Pensiuni turistice
29
Pensiuni agroturistice
113
Hosteluri
4
Popasuri turistice
2
Sursa: Direcția de Statistică Cluj

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică, județul Cluj
Anii
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Capacitate de cazare
Existentă
(locuri)
4533
5792
5905
5325
4606
5095
6669
6866

În funcţiune
(mii locuri-zile)
1228,3
1787,9
1763,6
1715,6
1446,0
1659,0
2032,0
2247,0

Sosiri
(mii)

Înnoptări
(mii)

Indicii de utilizare netă
a capacităţii în
funcţiune (%)

208,2
146,6
145,4
168,0
214,0
258,0
281,0
319,0

349,1
307,6
269,5
315,4
409,0
457,0
511,0
576,0

28,4
17,2
15,3
18,4
28,3
27,5
25,2
25,6
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2007
2008
2009
2010

7070
6598
7352
6960

2330,0
2315,9
2303,4
2588,9

372,0
391,9
267,6
242,4

722,3
731,0
495,5
427,9

31,0
31,6
21,5
16,5
Sursa: Direcția de Statistică Cluj

4.6 Cultura
Judetul Cluj este unul din cele mai importante centre ale tarii nu numai în privinta
învatamîntului ci si în cea a vietii culturale si artistice.
Resedinta judetului, municipiul Cluj-Napoca este o adevarata cetate culturala cu prestigiu
recunoscut si peste hotarele tarii. Aici functioneaza o filiala a Academiei Romîne, filiale ale uniunilor
de scriitori, compozitori si artisti plastici, Teatrul National si Opera Romîna de Stat, Teatrul Maghiar
si Opera Maghiara de Stat, Teatrul de papusi cu sectii în limba romîna si maghiara, Filarmonica de
Stat, care are si o sectie de muzica populara, studiouri teritoriale ale Societatilor Nationale de Radio si
Televiziune, posturi private de radio si televiziune prin cablu, Muzeul de Arta, Muzeul de Istorie,
Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o sectie în aer liber, muzee care, prin numarul
impresionant de exponate, reprezinta cultura materiala si spirituala a populatiei romîne si a etniilor
conlocuitoare din Transilvania faurita si traita de-a lungul secolelor de viata comuna.
De asemenea, functioneaza de multi ani un teatru dramatic în municipiul Turda, muzeele de
istorie din Turda, Dej si Gherla, Muzeul memorial “Octavian Goga” din comuna Ciucea, Gradina
botanica din Cluj-Napoca - puternic centru de atractie a turistilor romîni si straini - care dispune de o
colectie de specii rare realizate prin colaborare cu institutii de profil de pe diferite meridiane ale
globului.
Reteaua institutiilor de cultura detine si 8 cinematografe care au prezentat în cursul anului
2003 aproape 10 mii de spectacole.
La finele anului 2003 existau în judet 439 de biblioteci care detineau 10574 mii volume; din totalul
unitatilor functionau: o biblioteca de interes national, 12 biblioteci apartinînd institutiilor de
învatamînt superior, 69 biblioteci specializate, 276 biblioteci scolare si 81 de biblioteci publice.
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4.7 Sănătatea

Clujul este și un puternic centru clinic, solicitat de pacienți din alte județe ale Transilvaniei și
chiar din alte zone ale țării. În anul 2003, asistența medicală a populației județului era asigurată în 22
spitale cu 7005 paturi, un sanatoriu antituberculos (105 paturi), o policlinică în sistemul de ocrotire a
sănătății de stat, numeroase cabinete private și 6 policlinici particulare, în activitatea medico - sanitară
fiind antrenați 3745 medici și stomatologi și 4829 personal sanitar cu pregatire medie. Raportând
numarul populatiei la cel al medicilor revine, în medie, la fiecare medic, 216 locuitori.
Au beneficiat de asistență medicală în anul 2003, în unităț spitalicesti, 256 mii persoane,
totalizând 2053 mii om / zile spitalizare, durata medie de internare pentru o persoana fiind de 8,0 zile.
În ultimii ani au apărut în rețeaua sanitară un număr apreciabil de unități de asistență medicală prin
cabinete private, preponderent cu profil stomatologic, cât și pentru prepararea și comercializarea
medicamentelor și pentru analize de laborator. La sfârșitul anului 2003, funcționau în acest sector, 3
spitale, 6 policlinici, 390 cabinete medicale, 296 cabinete stomatologice, 10 laboratoare medicale și
124 laboratoare de tehnică dentară, 38 depozite farmaceutice și 139 farmacii.
Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritară de stat, număr unități
Dispensare medicale
Centre de
Anii
Spitale
Policlinici
Creşe
Total
Teritoriale sănătate
1995
16
17
229
123
2
29
2000
18
4
55
3
23
2001
19
2
9
3
23
2002
19
1
9
3
17
2003
19
1
7
2
17
2004
19
1
6
3
16
2005
19
1
6
3
16
2006
19
1
6
2
16
2007
19
1
6
2
16
2008
19
6
2
16
2009
19
1
6
2
16
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Farmacii
1)

40
21
24
26
26
26
25
25
25
24
24
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2010
2011
1)

19
19

-

6
6

-

2
1

16
16

24
23

Inclusiv puncte farmaceutice

Sursa: Direcția de Statistică Cluj

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie, număr
Paturi în
Personal
Anii
spitale1)
Medici2)
Stomatologi Farmacişti
sanitar mediu
1995
7480
2575
341
233
5657
2000
7764
2891
229
218
4903
2001
7954
2688
198
179
4646
2002
7802
2387
195
133
4931
2003
6981
2884
291
124
4648
2004
7057
3440
548
598
5137
2004
7057
3440
548
598
5137
2005
7089
3082
608
562
5229
2006
7100
3115
641
535
5446
2007
7195
3158
645
533
5611
2008
7056
3284
633
537
5578
2009
7111
3457
677
458
4894
2010
6698
3512
768
455
4551
2011
6722
3665
857
483
4520
1)

4.8 Educație

Inclusiv paturile din centrele de sănătate
2)
Exclusiv stomatologi

Clujul a fost și este unul dintre cele mai importante centre școlare și cultural din Transilvania.
Încă din Evul Mediu există atestări privind funcționarea școlilor și a bisericilor care au înființat
colegii, licee, cel mai renumit fiind cel iezuit unde au studiat multe personalități istorice și de cultură
din Transilvania, de diferite etnii și confesiuni. Învățământu universitar clujean își are începuturile în
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perioada 1579 – 1581 când a fost înființată Academia Iezuită. Prima universitate modern a fost fondată
la Cluj în anul 1872, a cărei succesoare este astăzi Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca.

Universitatea Babeș - Bolyai
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CAPITOLUL V
COMUNA BACIU
5.1 Localizare, structură administrativă și accesibilitate

Comuna Baciu este situată în zona Dealurilor Clujului, la nord – vest de municipiul Cluj
Napoca, în imediata apropiere, pe drumul național DN 1 F Cluj Napoca – Zalău – Carei. Comuna este
alcătuită din șapte sate: Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu și Baciu reședința
administrativă. Satele sunt așezate pe văile pâraielor Nadăș, Popești, Mera și Suceagu. Comuna Baciu
are o suprafață administrativă de 8.751 ha și o populație de 10.317 locuitori.
Comuna Baciu are în vecinătate:
-în partea de est municipiul Cluj Napoca
-în partea de sud comunele Florești și
Gilău
-în partea de vest comuna Gârbău
-în partea de nord – vest comuna Sânpaul
-în partea de nord – est comuna Chinteni
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Distanța din centrul comunei către satele component:
Mera, 8 km
Suceag, 7 km
Rădaia, 5,50 km
Corușu, 11 km
Popești, 13 km
Săliștea Nouă, 14 km
Principalele căi de acces:
E 81 Cluj – Borș
DN 1 F Cluj - Carei
DJ 105 T Cluj Napoca – Popești – Coruș - Săliștea Veche
DC 141 B
DC 142
DC 142 B
Distanțe față de orașe importante:
Cluj
7 km
Zalău
77 km
Oradea
152 km
Alba Iulia
124 km
Sibiu
193 km
Brașov
296 km
Piatra Neamț
298 km
Iași
399 km
Suceava
317 km
Galați
542 km
Constanța
707 km
Tulcea
764 km
București
475 km
Pitești
358 km
Craiova
427 km
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Vedere de ansamblu - Baciu
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Baciu – vedere de ansamblu
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Ansamblu de locuințe - Baciu
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Vedere de ansamblu - Baciu
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5.2 Cadru natural
5.2.1 Relieful

Teritoriul comunei Baciu face parte din Platforma Someșană, o platformă structurată
monoclinală sau larg bombată, frământată numai periferic spre Valea Someșului Mic, precum și către
sâmburii de cristalin din nord și nord – vest, unde cutările scoarței terestre sunt mai accentuate.
Predominarea formațiunilor sedimentare reprezentate de calcare, gresii, argile, conglomerate,
marne, tufuri a determinat maturizarea accentuată a reliefului, cu interfluvii largi care se mențin la
altitudini de 600 – 650 m, rareori ajungând la altitudini de 800 – 900 m.
Văile sunt cursuri de ape mature, tributare ca afluenți de stânga ai râului Someșul Mic – valea
Nadășului, valea Popeștilor – că văi largi și cu zone inundabile frecvent inmlăștinite. Pe liniile de
intersecție a faliilor de gresii și calcare s-au format defile mici – zona Cheile Baciului – în spatele
cărora maturizarea forțată a versanților a dat naștere unor bazinete depresionale.

5.2.2 Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică este reprezentată de valea Nadășului și afluenții acestuia dintre care cel
mai important este valea Popeștilor. Văile au un curs leneș, cu alibi alrgi supuse inundațiilor și debite
mari în lunile martie – aprilie, respective cu posibile viituri în lunile mai – iunie. Densitatea rețelei
hidrografice este de 0,5 – 0,7 km / km2. Debitul mediu al văii Nadășului este de 1,1 m3 / s.
Valoarea turbidității medii anuale a apelor în zonă este de 600 - 700 g / m3, valoare destul de
ridicată datorată pe de o parte reliefului frământat, iar pe de altă parte manifestării unor forme diferite
de degradare a terenurilor și a coeficientului redus de împădurire.
Caracteristicile fizico – chimice ale apelor râurilor sunt determinate de factori naturali și
factori socio – economici, apele curgătoare fiind poluate prin deversări de reziduuri provenite de la
fermele agrozootehnice și obiectivele industrial amplasate în zonă. Apa văii Nadășului face parte din
categoria apelor sulfate, grupa calciului, cu o mineralizare ridicată. Valoarea pH-ului este de 7,2 – 8,4,
iar duritatea medie de 20,68 dH.
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5.2.3 Clima

Climatic zona se încadrează în sectorul de climă continental moderată, supusă unei circulații
atmosferice predominant vestice, ceea ce înseamnă că iarna predomină invaziile de aer cald dinspre
vest, datorate activităților ciclonice nord – mediteraneene deplasate spre nord.
Temperatura medie anuală
Temperatura medie a lunii ianuarie
Temperatura medie a lunii iunie
Numărul anual al zilelor de vară
Numărul anual al zilelor de îngheț

+8,20C
- 4,00C
+18,90C
50 – 70
120 – 130

Umezeala relativă a aerului are o medie anuală de 74 % având două maxime și două minime:
Maxima principală în luna decembrie, 88%
Maxima secundară în luna iunie, 68 %
Minima principală în luna martie, 65 %
Minima secundară în lunile iulie – august, 60%
Nebulozitatea atmosferică medie anuală este de 5,5 – 6,0 % cu un maxim în luna decembrie de
6,9 % și un maxim în luna decembrie de 6,9 % și un minim în intervalul august – septembrie de 4,3 %.
Numărul annual al zilelor senine cu o nebulozitate mai mică de 3,5 % este de 110 – 120, a zilelor cu
timp noros cu o nebulozitate cuprinsă între 3,5 – 7,5 % este de 110 zile annual, iar numărul annual al
zilelor cu aer acoperit cu nebulozitate cuprinsă între 7,6 – 10 % este de 140 – 150 zile.
Cantitatea medie anuală a precipitațiilor atmosferice este de 600 – 700 mm, iar frecvența
anuală a zilelor cu precipitații este de 120 -130 zile.

5.2.4 Flora și fauna

Teritoriul comunei este amplasat în subzone nemorală cu caracter subcontinental caracterizată
de un fond forestier predominant de gorun și carpen și un fond cinegetic reprezentat de mistreț și
căprior.
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5.2.5 Resursele solului

Datorită varietății formelor de relief, vârstei și compoziției rocilor mamă, afectate de procese
de eroziune, în zonă sunt prezente o mare varietate de soluri, și anume: soluri brune podzolite,
pseudorendzine, soluri negre argiloase, rendzine roșii sau brune, cernoziomuri levigate, regosoluri,
soluri culuviale, lacoviști cu apă freatică la suprafață.
Resursele naturale sunt reprezentate de calcare eogene – ologogene de Baciu care se pot cipli
și fasona cu ușurință, precum și de argilele caolinoase de popești utilizate pentru obținerea colinului
utilizat în industria porțelanului și la prepararea nisipurilor de turnătorie.

5.2.6 Riscuri naturale

Arealul geografic al comunei Baciu nu este afectat de mișcări tectonice majore de genul
cutremurelor, fenomenelor meteorologice extreme sau emisii de radioactivitate periculoase.
Principalele riscuri natural posibile sunt alunecările de teren pe pantele mai accentuate ale
localităților component ale comunei (Corușu în partea de sud – vest, popești în partea de nord - vest) și
pericolul de inundații la ploi torențiale în perimetrul localității Corușu în partea de est.

5.3 Elemente de patrimoniu

Comuna Baciu are înregistrate următoarele arii protejate:

● Rezervația naturală Cheile Baciului situată în partea de vest la limita dintre Baciu și
municipiul Cluj Napoca, în nordul Pădurii Hoia și este străbătută pâraiele Valea Lungă și Vale
Popești. Rezervația se întinde pe o suprafață de 3 ha și cuprinde situri unde sunt conservate elemente
fosilifere Oligocene. Rezervația reprezintă o zonă de chei săpate în calcare eogene, cu o deosebită
importanță geologic – stâncării, paleontolgică – depozite fosilifere și botanică – păduri în amestec,
ierburi, vegetație de stâncă.

84

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

Rezervația naturală Cheile Baciului
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Elemente fosilifere oligogene
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Valea Popești străbate calcarele eogene vechi de mii de secole, cu importanță geologic,
paleontologică și botanică formând pe o distanță de 500 m un sector de chei, cu versanți asimetrici.
Partea nordică este stâncoasă și abrupt, unde sunt prezente depozite fosilifere, iar în partea sudică este
zona de pădure unde se găsesc păduri în amestec, ierburi și vegetație de stâncă, dispuse într-un mod
bizar, fapt ce i-a făcut pe unii vizitatori să afirme că Pădurea baciu ar fi dominată de prezența unor
forțe supranaturale neobișnuite.
În amonte de Cheile Baciului s-a format un lac natural de dimensiuni reduse datorită câtorva
izvoare din partea de nord a pădurii.
Pădurea Hoia – Baciu este situată la sud de satul Baciu se întinde pe o suprafață de 295 ha și
este folosită ca loc de
agrement.
A fost amena-jat
un Bike Park și sunt
practicate
diverse
sporturi:
paintball,
airsoft sau tirul cu arcul.
În
Cheile
Baciului
se
poate
practica și mountain
biking.
Pădurea
este
mărginită de Tăietura
Turcului o vale artificial
care taie dealul de la sud la nord. La vest pădurea se termină pep anta de nord – est a Dealului
Melcilor, în apropiere de Pădurea Mujai care se întinde spre vest. În partea sudică a pădurii curge
Valea Bongar în care se află un pâlc relict de stejar pufos specific stepei sudice.
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Partea de nord – est a pădurii este mărginită de Valea Lungă care trece pe calcare Eocene și
formează Cheile Baciului. Dealurile Hoia și Sf. Pavel sunt cele mai înalte puncte din zonă – 506 m.
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● Zona fosilieră Corușu rezervație geologică și paleontologică cu două suprafețe distince, una
cu obiectiv de ocrotire paleobotanic, iar cealaltă cu obiectiv de ocrotire paleozoologică –
biostratigrafică. Ambele zone ocrotite sunt amplasate pe pășunea comunală, zona ocrotită pentru
fiecare rezervație fiind de 0,5 ha, iar zona tampon de 2 ha.

Depozitul fosilifer Corușu
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Din patrimoniul cultural al comunei Baciu fac parte:
CASĂ PAROHIALĂ, localitatea Corușu, construcție secolul XVI
BISERICA REFORMATĂ, localitatea Mera, construcție secolul XVIII
CONACUL BORNEMISZA – MATSKÁSSY, localitatea Popești, construcție anul 1804
BISERICA DIN LEMN „NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL”, localitatea Săliștea Nouă,
construcție 1750
BISERICA DIN LEMN, localitatea Suceagu, cu pictură executată în anul 1771
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Lista monumentelor istorice aflate pe raza comunei Baciu
Cod LMI 2010
CJ-I-s-A-06949

Denumire
Situl arheologic de
la Baciu, punct
"Gura Baciului"

Localitatea
sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-m-A-06949.01

Așezare

CJ-I-m-A-06949.02

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-s-B-06950

Situl arheologic de
la Baciu, punct
"Baciu- centru"

CJ-I-m-B-06950.01

Așezare

CJ-I-m-B-06950.02

Așezare

CJ-I-m-B-06950.03

Așezare

CJ-I-m-B-06950.04

Așezare

CJ-I-m-B-06950.05

Adresă
"Gura Baciului"

Datare

"Gura Baciului"

Epoca bronzului

"Gura Baciului"

Neolitic

sat Baciu;
com. Baciu

Intravilan, centrul
localității

Așezare

sat Baciu;
comuna Baciu
sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
comuna Baciu
sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-s-B-06951

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu

Intravilan, centrul
localității
Intravilan, centrul
localității
Intravilan, centrul
localității
Intravilan, centrul
localității
Intravilan, centrul
localității
La vest de sat, în
direcția
localităților
Rădaia și Suceag

CJ-I-s-A-06952

Situl arheologic de
la Baciu, punct
"Cheile Baciului"

sat Baciu;
com. Baciu
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"Cheile Baciului"

Epoca medievală
Epoca migrațiilor
Epoca romană
Hallstatt
Neolitic

Latène
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CJ-I-m-A-06952.01

Așezare

CJ-I-m-A-06952.02

Necropolă

CJ-I-s-B-06953

Așezare

CJ-I-s-B-06954

Situl arheologic de
la Baciu, punct
"Băștărău"

CJ-I-m-B-06954.01

Așezare

CJ-I-m-B-06954.02

sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
com. Baciu

"Cheile Baciului"

Neolitic

"Cheile Baciului"

Neolitic

"Coasta
Mănășturului"

Epoca romană

sat Baciu;
com. Baciu

Lângă cariera de
piatră Băștărău

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu
sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-s-B-06955

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu

Lângă cariera de
piatră Băștărău
Lângă cariera de
piatră Băștărău
"Sântion", pe
dealul de la nord
de sat

CJ-I-s-A-06956

Situl arheologic de
la Baciu, punct
"Strada Nouă"

sat Baciu;
comuna Baciu

Intravilan, punct
"Strada Nouă"

CJ-I-m-A-06956.09

Așezare

sat Baciu;
comuna Baciu

CJ-I-m-A-06956.01

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-m-A-06956.02

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu

CJ-I-m-A-06956.03

Așezare

sat Baciu;
com. Baciu

Intravilan și islaz,
"Strada Nouă"
Str. Nouă
Intravilan și islaz,
"Strada Nouă"
Str. Nouă
Intravilan și islaz,
"Strada Nouă"
Str. Nouă
Intravilan și islaz,
"Strada Nouă"
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Epoca medievală
Epoca romană
Epoca medievală

Paleolitic
Epoca medievală
Epoca medievală
timpurie

sec. II - III p. Chr.
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CJ-I-m-A-06956.04

CJ-I-m-A-06956.05

CJ-I-m-A-06956.06

CJ-I-m-A-06956.07

CJ-I-m-A-06956.08

Str. Nouă
Intravilan și islaz,
Latène
"Strada Nouă"
Str. Nouă
sat Baciu;
Așezare
Intravilan și islaz,
Hallstatt
com. Baciu
"Strada Nouă"
Str. Nouă
sat Baciu;
Așezare
Intravilan și islaz,
Epoca bronzului
com. Baciu
"Strada Nouă"
Str. Nouă
sat Baciu;
Neolitic, Cultura
Așezare
Intravilan și islaz,
com. Baciu
Petrești
"Strada Nouă"
Str. Nouă
sat Baciu;
Așezare
Intravilan și islaz,
Mezolitic
com. Baciu
"Strada Nouă"
Sursa: Ministerul Culturii și Patrimoniului, Institutul Național al Patrimoniului,
http://www.patrimoniu.ro/images/LMI/LMI-2010_CJ.pdf
Așezare

sat Baciu;
comuna Baciu

5.4 Istoric

Cercetările arheologice au relevat faptul că localitatea Baciu prezintă urma unor așezări încă
din neolitic. Din perioada ocupației romane au fost găsite în zonă trei morminte de incinerație, precum
și diverse construcții romane, folosite de către muncitorii carierei de piatră existente aici. Totodată au
fost descoperit și porțiuni ale drumului roman pavat cu pietre Napoca - Porolissum și un cimitir roman
din imediata sa apropiere. Numele satului Baciu, ca toponimie, este legat de păstori: baci, băciță,
băcioi, băcion – originea termenului este un cuvânt străvechi din limba română comună, existent și în
dialectele sud – dunărene fiind correspondent al latinescului bătrân.
Localitatea apare atestată documentar sub numele Boach încă din anul 1263, majoritatea
locuitorilor săi fiind iobagi. Românii din Baciu aveau o biserică din lemn situată în poiana Sântioara
unde, conform mărturiei localnicilor, se găsește o fântână cu apă ruginită datorită clopotului bisericii
aruncat în aceasta, mărturie a primei comunități de români ortodocși existent pe aceste meleaguri.
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Pe la anul 1471 (1418), așezarea Baciului era proprietatea abației romano-catolicilor din ClujMănăștur. Pe la anul 1459 regele Matei Corvin o investește cu drept de târg, iar la anul 1581 comuna a
fost dăruită iezuiților. În timpurile acelea chiar dacă existau români în Baciu erau foarte puțini. Acest
lucru rezultă din faptul că, cu câteva secole mai târziu, pe la anul 1733, se aflau în Baciu doar 85
suflete care formau cele câteva familii de ciobani – de unde și numele localității – unii fiind probabil
servitor în slujba localnicilor maghiari. Românii nu aveau nici biserică și nici preot, apelând pentru
serviciile religioase la preoții din vecinătăți. Nu se cunoaște în ce împrejurări a dispărut biserica din
poiana Sântioara fiind posibil ca o dată cu strămutarea băcenilor din poiana Sântioara în vatra actual a
satului să fi fost mutată și biserica cea mică din lemn de la 1272 în cimitirul din deal.
Primul recensământ oficial, efectuat în perioada 1784 - 1787, a relevat faptul că în Baciu
existau 81 case și 483 de locuitori. În anul 1900 localitatea Baciu număra 338 suflete de români alături
de maghiari care, cu siguranță, erau mai mulți.
Satul Baciu este așezat în Podișul Transilvaniei, în zona Dealurilor Clujului, pe șoseaua
națională Cluj – Zalău. În hotarul satului Baciu se află așezarea neolitică numită Gura baciului, situată
în locul zis Fânațele Clujului, pe o mică vale – Valea Suceagului. Stațiunea Gura Baciului a intrat în
literatura arheologică europeană ca un punct de referință privind fenomenul de neolitizare din regiunea
carpato – dunărean.
Locul în care s-au așezat primii purtători ai unei civilizații neolitice este o terasă orientată spre
sud – sud-est, uțor înclinată spre pârâu, o zonă cu poieni, un fel de căldare la intrarea în Cheile
Baciului, străjuită de un deal domol cu pomi și tufe care se ridică deasupra stațiunii.
Malul înalt pe care se află stațiunea a servit multă vreme drept carieră de piatră. În apropiere
se află o carieră de piatră calcaroasă de Baciu, exploatată intens, începând din epoca romana, până în
vremurile recente. Stațiunea „Gura Baciului” purta numele de Băștărău, azi Baștarog.
Potrivit Statisticii Românilor din Ardeal din anii 1760 – 1762, privind numărul creștinilor
ortodocși și uniți din Ardeal, copiată din Arhivele de război de la Viena de către Dr. Virgil Ciobanu,
reiese că la acea dată în Báts (Baciu) existau 26 de suflete de români ortodocși și nici un greco-catolic.
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Numărul locuitorilor a crescut vertiginos o dată cu dezvoltarea industriei clujene, care a făcut
ca în Baciu să se stabilească multe familii din satele mai apropiate sau mai îndepărtate de Cluj și erau
în căutarea unui loc de muncă, mai ales după colectivizarea masivă din 1960, care a condus la
depopularea satelor șo popularea orașelor și suburbiilor.
Astăzi, populația majoritară o formează românii ortodocși. În ultimii ani, comuna Baciu
cunoaște o dezvoltare economică semnificativă, ca urmare a presiunii socio-economice exercitată de
municipiul Cluj Napoca schimbând aspectul de sat într-unul orășenesc.
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Zona blocurilor
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CAPITOLUL VI
ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
6.1 Fondul funciar
Fondul funciar al comunei Baciu se compune din 5.559 ha teren agricol, din care:
Teren arabil:
2.138 ha
Pășuni:
2.031 ha
Fânețe:
879 ha
Livezi:
511 ha
Păduri:
2.244 ha
Teren neproductiv:
468 ha
Suprafața administrativă a comunei Baciu este de 8.751 ha din care intravilan sunt 583 ha și
8.168 ha extravilan.
Suprafața comunei Baciu
- intravilan și extravilan

Intravilan
7%

Extravilan
93%
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6.2 Economia
6.2.1 Agricultură

Agricultura este una dintre îndeletnicirile de bază, cu tradiție, ale locuitorilor comunei Baciu.
Pe raza comunei există 4 asociații de composesorat: Baciu, Mera, Suceagu și Corușu. Composesoratul
este o organizare politico – socială specific maramureșană de gestionare în comun a terenurilor de
pășunat (formă de proprietate obștească asupra terenurilor și pășunilor practicată de maramureșeni).

Deși este o îndeletnicire de bază, o sursă de venit în multe gospodării, se practică o agricultură
de subzistență și cvasisubzistență datorită lipsei asocierii, plecând de la mentalitate, lipsei specialiștilor
în agricultură și zootehnie, lipsei unui parc de utilaje adecvate, lipsei asigurărilor, lipsei unei piețe de
desfacere satisfăcătoare, importul masiv de produse - în special fructe și legume, lipsei unor centre de
colectare și prelucrare. Produse care altădată erau căutate și apreciate, precum lâna și pielile de
animale, necesare în industria pielăriei și industria textilă sunt aruncate în prezent ca deșeuri.
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6.2.1.1 Cultivarea plantelor

Suprafața medie cultivată cu cereale în perioada 2010 – 2012 a fost de 432 ha. Principalele
culturi și suprafața cultivată:
Plante cultivate
2010
2011
2012
Suprafața în hectare
Porumb
345
350
355
Grâu
18
28
38
Secară
5
5
5
Orzoaică
40
45
50
Floarea Soarelui
3
4
5
Grafic privind suprafețele destinate culturii de cereale

Suprafețele destinate culturii de cereale în perioada 2010 - 2012
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Porumb

Grâu

Secară

Orzoaică

Floarea
Soarelui

Anul 2010

345

18

5

40

3

Anul 2011

350

28

5

45

4

Anul 2012

355

38

5

50

5
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Sat Corușu
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6.2.1.2 Creșterea animalelor

Creșterea animalelor este una din îndeletnicirile locuitorilor comunei Baciu. Efectivul de
animale declarat pe raza comunei Baciu în perioada 2010 – 2012 este următorul:
Animale
2010
2011
2012
Număr capete
Bovine
1278
1120
985
Ovine
4561
5120
5650
Caprine
121
165
255
Cabaline
229
205
195
Porcine
958
820
765
Păsări
11000
9000
9000
Familii de albine
650
750
850
Iepuri de casă
80
90
100
Grafic privind efectivul de animale
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Turme de oi
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6.2.1.3 Legumicultura

Legumicultura este încă un sector al agriculturii dezvoltat în comuna Baciu fiind avantajat și
de apropierea de municipiul Cluj, o piață importantă de desfacere. Principalele culturi sunt:
Plante cultivate

2010

Tomate
Varză
Cartofi

10
5
95

2011
Suprafața cultivată în hectare
10
5
100

2012
10
5
105

Grafic privind cultura legumelor

Suprafața destinată culturii de legume în perioada 2010 -2012
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6.2.1.4 Viticultura

Sectorul viticol nu înregistrează nici o activitate pe raza comunei Baciu, singurele vii existente
fiind doar cele din gospodării destinate consumului propriu.

6.2.1.5 Pomicultura

Zona se pretează culturilor pomicole, exitând încă din anul 1978 o plantație de aproximativ
500 ha de meri din soiul ionatan. În prezent, aceste suprafețe au fost restituite foștilor proprietari. Pe
viitor, având în vedere condițiile pedo – climatice favorabile, se poate investi în înființarea unor livezi.

6.2.1.6 Silvicultura

Suprafața de pădure existentă pe teritoriul comunei Baciu este de 2.244 ha din care 1.008 ha se
află în proprietate de stat și 1.236 ha în proprietate particulară. Speciile prezente sunt stejar, carpen,
plop, rășinoase, cireș, alun.

Pădurea Baciu
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6.2.2 Mediul de afaceri

Profilul economic al comunei se bazează pe două resurse existente în zonă, și anume:
- producția agricolă cu cele două componente – producția vegetală și creșterea animalelor;
- activitățile meșteșugărești cu pondere în prelucrarea lemnului, a metalelor și servicii;
- construcții și activități conexe;
- activități extractive și de prelucrare;
- activități de cazare și alimentație publică;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte;
- fabricrea produselor de morărit și panificație;
- fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.
Listă cu societăți comerciale care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Baciu
Nr. Crt.
Denumirea societății
Domeniu de activitate
1
2 INVEST S.R.L.
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și
subterane
2
ABLENDIEGO S.R.L.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
3
AMT CONSULTING S.R.L.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
4
BLU EXPRESS S.R.L.
Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și
nerezidențiale
5
CH TRANSBETON
Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și
CONSTRUCȚII S.R.L.
nerezidențiale
6
FRITECH S.R.L.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
7
COM SERVIC CONSTRUCT
Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și
S.R.L.
nerezidențiale
8
BEYFIN ROMÂNIA S.A.
Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și
nerezidențiale
9
TERRABACIU S.R.L.
Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și
nerezidențiale
10
HIDROCONSTRUCȚIA
Construcții hidrotehnice
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11
12
13
14
15
16

BUCUREȘTI, SUCURSALA
ARDEAL
LAND INVEST S.R.L.
VASCONSTRUCT S.R.L.
MATEI SM S.R.L.

17
18

INEFCO S.R.L.
IZOREF CONSTRUCȚII S.R.L.
BANTO IMPORT EXPORT
S.R.L.
CALBO CONSTRUCT S.R.L.
ANTILE S.R.L.

19

FONTANOT RO S.R.L.

20

GENERIC PROD S.R.L.

21

ENY FOREST S.R.L.

22
23
24

MAGDALA IMPORT EXPORT
S.R.L.
SMILO S.R.L.
ALEX ȘI ELA S.R.L.

25
26
27
28
29
30
31

ANDA PAULA S.R.L.
ANNETEL S.R.L.
AUTSIS S.R.L.
AX INTERNAȚIONAL S.R.L.
ELEK PROTECH S.R.L.
NEON PRODUCT S.R.L.
ABRAFLEX INDUSTRY S.R.L.

Construcții de clădiri și lucrări de geniu
Construcții de clădiri și lucrări de geniu
Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare
de șantiere
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Fabricarea de cosntrucții metalice și părți
componente ale structurilor metalice
Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de
construcții
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,
pentru construcții
Fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie,
pentru construcții
Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea
lemnului
Tăierea și rindeluirea lemnului
Fabricarea de uși și ferestre din metal
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
condiționat
Lucrări de instalații tehnico – sanitare
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații electrice
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de produse abrazive
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

ELECTROCONTACT S.A.
ISOPOR S.R.L.
AB CONCRET S.R.L.
ADEPT IMPEX S.R.L.
LIBERTATEA S.A.
MOBDECOR S.R.L.
MOBELROM CO S.R.L.
PLANT EXTRAKT S.R.L.
VALIROM IMPEX S.R.L.

41

AGRICOVER S.R.L.

42

ECO PLANT S.R.L.

43

IMPERIAL MPB S.R.L.

44

AGROSERVICE MERA S.A.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ONCOS PROD S.R.L.
ALEX AUTO SERVICE S.R.L.
BIFCOM S.R.L.
ALFEDIAN S.R.L.
MARYVASCRIS S.R.L.
NEO BONANZA S.R.L.
STELVIO S.R.L.
MELODY CENTRAL S.R.L.
TI TRUST INVEST S.R.L.
ZAMFI S.R.L.

Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante
n.c.a.
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor
și a tuberculilor
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor
și a tuberculilor
Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit
peisagistic
Fermă de păsări
Întreținerea și repararea autovehiculelor
Întreținerea și repararea autovehiculelor
Restaurant – alimentație publică
Restaurant – alimentație publică
Restaurant – alimentație publică
Restaurant – alimentație publică
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Favilități de cazare pentru vacanțe și perioada de
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55

ARIEȘU PRODIME S.R.L.

56

MF SPATIO S.R.L.

57
58
59

AUTOWORLD S.R.L.
BOOTSVANIA S.R.L.
AWA COMERȚ
INTERNAȚIONAL S.R.L.
COMINEX NEMETALIFERE
S.A.
AUTO SEMNAL S.R.L.
LEVENTE COMPANIE S.R.L.

60
61
62

65
66
67
68
69

RESIDO INDUSTRIE ȘI
CONSTRUCȚIE S.R.L.
TRAHIT IMPORT EXPORT
S.R.L.
CMI PROFANI SAN S.R.L.
COMARION TRANS S.R.L.
DYPED TRANS S.R.L.
ECOLINE S.R.L.
GABFLY SPEDITION S.R.L.

70
71
72
73
74
75

KOLUMBUS EXPRESS S.R.L.
ELVILUSA COM S.R.L.
ENDRE LOGISTIC S.R.L.
ALMA TRANS S.R.L.
HCC COM TRANS S.R.L.
DANI STAN S.R.L.

63
64

scurtă durată
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea încălțămintei
Fabricarea încălțămintei
Fabricarea produselor obținute din prelucrarea
țițeiului
Alte activități extractive n.c.a.
Fabricarea altor articole din metal
Extracția pietrei ornamental și a pietrei pentru
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului,
cretei și a ardeziei
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Activități de asistență medicală generală
Transporturi cu taxiuri
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi terestre de călători, ocazionale
Transporturi rutiere de mărfuri (intern și
internațional)
Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic
Transport rutier de mărfuri
Transport rutier de mărfuri
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi rutiere de mărfuri
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
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76

LOMM IMPORT EXPORT
S.R.L.

77
78

MAYER PANE BACIU S.R.L.
PAPUC COMPLEX
AGROALIMENTAR
SOCIETATE ÎN NUME
COLECTIV
NAPOLACT S.A.
ECHO BRANDING S.R.L.
NEOTIK SERV S.R.L.
ENISAN S.R.L.

79
80
81
82
83
84
85

87

EUROPONTIC SERV S.R.L.
TIPOGRAFIA ARTA S.R.L.
FODOR COMPLEX
COMERCIAL
VIOLIN IMPORT EXPORT
S.R.L.
UNITATEA A S.R.L.

88

UNITATEA B S.R.L.

89

UNITATEA C S.R.L.

86

produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie
Fabricarea produselor de morărit
Fabricarea produselor de morărit

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
Activități de design specializat
Activități specializate de curățenie
Producția de componente electrice pentru motoare și
vehicule n.c.a.
Tipărirea ziarelor
Alte activități de tipărire
Fabricarea înghețatei
Fabricarea de mașini și aparate electrocasnice
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
măsură, verificare, control, navigație
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
măsură, verificare, control, navigație
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
măsură, verificare, control, navigație
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6.2.3 Turism

Pe teritoriul comunei Baciu funcționează două pensiuni – Pensiunea Șapte și Pensiunea
Dialand și două hoteluri – Sun Garden Resort și Hotel Panorama.
Pensiunea Șapte*** este amplasată la ieșirea din municipiul Cluj – Napoca spre Zalău
(intrarea în comuna Baciu), aproape de gara și autogara Cluj și la numai 10 -15 minute de centrul
istoric al municipiului, majoritatea clinicilor medicale și a campusului studențesc. Pensiunea are o
capacitate de cazare de 26 locuri distribuite în 14 camere cochete (5 camere cu un pat, 5 camenere cu 2
paturi, 1 cameră cu trei paturi, 1 cameră cu patru paturi și 2 camere cu pat matrimonial). Pensiunea
oferă dotări și amenajări conform normelor în vigoare, camerele beneficiind de Tv și cablu Tv, internet
wirlles, grup sanitar propriu, încălzire centrală, aer condiționat, parcare proprie, restaurant, sală de
conferințe și petreceri.
www.pensiunea7.ro

110

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020
Pensiunea Dialand**** este amplasată în apropierea pădurii Baciu, o oază de liniște și
relaxare, la 7 km de Cluj Napoca la ieșirea din localitatea Baciu spre Zalău. Pensiunea dispune de 19
locuri de cazare în 5 camere spațioase și 2 apartamente cu câte 2 camere fiecare toate dispunând de
dotări moderne.
www.pensiuneadialand.ro
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Sungarden Golf & Spa Resort***** este amplasat la 4 km de comuna Baciu și se întinde pe o
suprafața de 30 ha. Situat în mijlocul naturii, într-o pădure aflată la 10 km de centrul municipiului
Cluj-Napoca, Sun Garden Resort oferă servicii de 5 stele începând de la camere ultramoderne,
restaurante, pub, centru spa pănă la centru sportiv și capela. Camerele sunt decorate cu mare atenție
pentru a satisface gusturile clienților. Capacitatea de cazare este de 34 camere – single, duble și
apartamente, însumând 140 locuri de cazare. Hotelul dispune de patru săli de conferințe cu o
capacitate de 45 persoane.
Centrul Welness & Spa oferă tratamente de cea mai înaltă calitate și lux (saloane terapeutice
cu infrarosu, baie turcească, sală de fitness, lobby and vitamin bar, piscină, terapium, jacuzzi, baie cu
apă sărată, dar și 3 saloane de masaj și dus emotional).
Centrul Sportiv Sun Garden Resorta dispune de trasee de jogging, teren de minifotbal, tenis
de masă, golf, servicii de pescuit, vânătoare.
Capela Sun Garden Resort a fost realizată după cele mai mici detalii ale planurilor bisericești
medievale din secolul XII, alături de o arhitecură transilvană. Acesta a fost amplasată într-o zonă
liniștită, pentru a conferi o stare de liniște. Pe exterior, decorul constă în alveole crenelate în stil
bizantin de mare efect, în timp ce interiorul dispunde de nuanțe deschise „de frisca și cappuccino”.
Detaliile sunt bine gândite, fiecare obiect fiind ales cu atenție și lucrat manual.
Atmosfera caldă și primitoare a camerelor din Sun Garden Resort este conturată de
armonizarea nunațelor de roșu și auriu alături de 112obile din lemn și detaliile din fier forjat, elemente
inspirate din tradiția antică și burgheză. Imaginea plina de eleganță, stil, rafinament şi lux, priveliștea
și serviciile oferite contribuie la petrecerea unui sejur de neuitat.
www.sungardenresort.ro

112

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

113

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020
Hotel Panorama este situat în localitatea Baciu, pe Calea Baciului, la ieșirea spre Zalău în
apropierea Parcului Etnografic ”Romulus Vuia,,. În doar câteva minute se poate ajunge în central
municipiului Cluj, la gară, aeropor și mall. Hotelul dispune de 28 apartamente cu o capacitate de 92
locuri de cazare și toate facilitățile.
www.rezidentialpanorama.ro
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Obiective turistice în comuna Baciu:
-Zona Fosiliferă Corușu
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- Zona Cheile Baciului
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- Muzeul Bivolului
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-Pădurea Baciu
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6.3 Infrastructura
6.3.1 Infrastructura de utilități
6.3.1.1 Alimentarea cu apă și canalizarea

Rețeaua de alimentare cu apă însumează 62,2 km, iar rețeaua de canalizare 14 km. În prezent
alimentarea cu apă potabilă este asigurată prin rețeaua de distribuție conectată la rețeaua municipiului
Cluj Napoca (Compania de Apă Someș) și din fântâni sau captări de izvor în sistem dren, rezervoare
închise pentru înmagazinarea apei.
Localitatea Baciu este este alimentată cu apă potabilă în sistem centralizat din sursa Gilău.
Localitățile Corușu, Mera, Popești, Rădaia și Suceagu au sisteme de captare și înmagazinare a apei
potabile care permit racordarea numai a unei părți din gospodării. Localitatea Săliștea Nouă este
amplasată într-o zonă săracă în surse de apă, motiv pentru care apa potabilă este asigurată din fântâni.
Rețeaua de canalizare cuprinde 14 km și este realizată doar în localitatea Baciu, acoperind
97% din necesarul localității, rețeaua colectează apele uzate și le deversează în rețeaua de canalizare a
municipiului Cluj - Napoca. Celelelate sate component nu beneficiază de rețea de canalizare.

6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale cuprinde 23 km deservind localitatea Baciu, celelalate
sate component nu beneficiază de alimentare cu gaze natural.

6.3.1.3 Alimentarea cu căldură

Materialul combustibil folosit pentru încălzirea locuințelor și a instituțiilor publice este
asigurat de distribuția de gaze naturale și material lemnos.

6.3.1.4 Alimentarea cu energie electrică

Comuna Baciu este racordată la sistemul energetic național la tensiunea de 20 kV prin liniile
electrice aeriene de 20 kV Cluj Napoca – Aghireșu, Cluj Napoca – Sânpaul, Cluj Napoca – Siliștea
Nouă – Vechea, Sursa de alimentare cu energie electric o constituie Stația de Transformare 110 /20 kV
Cluj. Consumatorii sunt alimentați cu energie electric la tensiunea de 0,4 kV prin linii electrice aeriene
de 0,4 kV. Pentru asigurarea la tensiunea de 0,4 kV a puteriii cerute în perimetrul comunei sunt
construite mai multe posturi de transformare:
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-Baciu: 4 posturi de transformare 20/0,4 kV;
-Corușu: 2 posturi de transformare 20/0,4 kV;
-Mera: 2 posturi de transformare 20/0,4 kV;
-Popești: 6 posturi de transformare 20/0,4 kV;
-Rădaia: 1 post de transformare 20/0,4 kV;
-Săliștea Nouă: 5 posturi de transformare 20/0,4 kV;
-Suceagu: 3 posturi de transformare 20/0,4 kV.

6.3.1.5 Rețeaua de iluminat public

Rețeaua de iluminat public cuprinde 34 km. A fost modernizată 3 km de rețea prin înlocuirea
lămpilor conventionale cu LED - uri în localitatea Baciu și a fost extinsă pe străzile laterale și în zona
blocurilor noi, ajungând la 95 % acoperire.

6.3.1.6 Salubritate

Salubritatea este asigurată de S.C. COMUNAL ECO S.R.L., serviciul subordonat consiliului
local. Colectarea deșeurilor menajere se realizează săptămânal, fiecare gospodărie fiind dotată cu câte
o europubelă. Colectarea selecționată se realizează în fiecare instituție publică și sunt amplasate
aproximativ 120 containere în diferite locații în comuna Baciu (zona blocurilor și la sate în intersecțiile
mari).

6.3.1.7 Transportul în comun
Transportul în comun este asigurat de Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A. prin
două trasee: 31 Piața Mihai Viteazu – Napolact și 31 B Piața Mihai Viteazu – Complex Baciu.
Transportul în comun în celelalte sate aparținătoare se realizează prin microbuze care aparțin unor
operatori privați. În localitatea Baciu există 5 stații de călători la o distanță de 300 – 500 m între ele,
neamenajate.

6.3.1.8 Rețeaua de drumuri

Rețeaua de drumuri cuprinde 49,9 km, din care 31,9 sunt asfaltați și au o stare foarte bună, 12
km sunt pietruiți și au o stare bună, iar 6 km sunt de pământ.
Comuna este traversată de drumurile comunale DC 141 B, DC 142, DC 142 B.
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DC 141 B traversează satul Popești
DC 142 traversează satul Mera
DC 142 B traversează satul Suceagu
Comuna Baciu mai este traversată de drumurile:
DJ 105 T Cluj Napoca – Popești – Coruș - Săliștea Veche, 15 km
DN 1 F Cluj Napoca – Carei, 10 km

6.4 Mediu
În comuna Baciu nu sunt surse de poluare industriale, poluarea datorându-se traficului auto,
lipsei reţelei de canalizare, prafului adus din zonele agricole.
Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri necontrolate direct în apele
curgătoare de la unităţi de producţie şi gospodării individuale. Calitatea apelor subterane poate fi
alterată din pricina lipsei reţelei de canalizare şi folosirii în gospodării a foselor impropriu realizate.
Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier prin emisia de noxe, praful datorat
străzilor pietruite și de pământ.
Traficul intens de pe drumul național alterează calitatea aerului prin emanațiile de noxe, mai
ales când se crează aglomerări, existând în acest sens necesitatea construirii unei rute ocolitoare.
Sursele de poluare a solului sunt constituite din scurgerile de combustibil de la mijloacele de
transport, îngrășămintele agricole, infiltrațiile provenite de la depozitele de deșeuri – menajere,
agricole, mica industrie.

6.4.1 Spații verzi și locuri de joacă pentru copii

În comuna Baciu sunt amenajate următoarele parcuri de joacă pentru copii:
Localitatea Baciu - 4 parcuri de joacă – 2.000 m2;
Localitatea Suceagu - 2 parcuri de joacă – 500 m2;
Localitatea Popești - 1 parc de joacă – 400 m2;
Localitatea Mera - 1 parc de joacă – 300 m2;
Localitatea Rădaia - 1 parc de joacă – 200 m2.
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Spațiu de joacă
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6.5 Populația

Conform datelor finale ale recensământului din 2011, comuna Baciu are o populație de 10.317
locuitori, în creștere cu 7,88% față de recensământul din 2002.

Numărul locuitorilor comunei Baciu la
recensăminte
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Series1

Anul 1992

Anul 2002

Anul 2011

7770

8139

10317

Populația pe grupe de vârstă în 2011:
Recensământ populație 2011
Ambele sexe
Sub 5 ani
704
5-9 ani
508
10-14 ani
492
15-19 ani
544
20-24 ani
699
25-29 ani
874
30-34 ani
1067
35-39 ani
973
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Masculin
332
272
246
279
324
420
518
478

Feminin
372
236
246
265
375
454
549
495
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40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

898
517
561
602
533
446
361
264
171
103

477
264
294
272
247
195
157
110
69
40

Populația pe sexe:

Populația pe sexe la 2011

5350
5300
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5200
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5100
5050
5000
4950
4900
4850
4800
Series1

Masculin
4994

Feminin
5323
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253
267
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286
251
204
154
102
63
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Populația pe sate:
Baciu
Corușu
Mera
Popești
Rădaia
Săliștea Nouă
Suceagu

5930
557
1360
591
158
168
1300

Numărul gospodăriilor:
Baciu
Corușu
Mera
Popești
Rădaia
Săliștea Nouă
Suceagu

2163
197
437
207
56
63
409

Numărul locuințelor convenționale:
Baciu
2788
Corușu
237
Mera
417
Popești
259
Rădaia
61
Săliștea Nouă
72
Suceagu
474
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Structura etnică:
Total comună:
63,62 % români
29,69 % maghiari
6,69 % alte naționalități
Pe sate:

Baciu

70,96 % români
24,03 % maghiari
5,00 % alte naționalități din care 266 rromi

Mera

9,33 % români
77,86 % maghiari
12,79 % alte naționalități din care 174 rromi

Suceag

48,30 % români
35,53 % maghiari
16,31 % alte naționalități din care 207 rromi

Rădaia

96,84 % români
3,16 % maghiari
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Corușu

96,22 % români
3,59 % maghiari
0,19 % alte naționalități din care 1 evreu

Popești

96,95 % români
3,05 % maghiari

Săliștea Nouă

100,00 % români

6.6 Educația

Infrastructura de învățământ cuprinde:
Grădinițe

Baciu:
-Grădinița cu
program normal

Școli generale

-secția română, 28 copii
-secție maghiară, 13 copii

-Școala Generală cu Predare
în
limba
clasele I - VIII
română, 125 elevi

-secția română, 30 copii
-secția maghiarp, 21

-Grădinița cu
program prelungit
Mera:
-Grădiniță
cu -secția maghiară, 42 copii
program normal
-secția maghiară, 13 copii
-Grădinița
cu
program prelungit
Suceagu:
-Grădiniță
program normal

cu -secția română, 40
-secția maghiară, 10

1 clasă pregătitoare, 14
copii

-Școala Generală cu 110 elevi
clasele I - VIII
1 clasă pregătitoare, 11
copii

-Școala Generală cu 91 elevi
clasele I - VIII
1 clasă pregătitoare, 6
copii
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Corușu:
Grădiniță

-secția română, 12 copii

Popești:
Grădiniță

-secția română, 11 copii

Total comuna Baciu: 565 copii, din care 359 copii în secțiile cu predare în limba română și
206 copii în secțiile cu predare în limba maghiară (datele sunt representative anului școlar 2012 2013). În aceste instituții de învățământ își desfășoară activitatea 56 cadre didactice.
Școlile sunt deservite de o bibliotecă școlară aflată în localitatea Baciu care dispune de un
fond de carte de 7830 volume.

6.7 Activități sportive

Baza material a activităților sportive desfășurate în comuna Baciu cuprinde:
-5 terenuri de fotbal în localitățile Baciu, Corușu, Popești, Săliștea Nouă și Mera;
-2 terenuri de minifotbal sintetic în localitatea Baciu, Str. Magnoliei;
- 1 teren multisport la Școala Baciu, Str. Transilvaniei.

6.8 Cultură și culte
Evenimente locale:
Baciu: Zilele Baciului (vara) 22 – 29
iulie
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1 decembrie – Ziua Națională a României

Balul mascat al maghiarilor (februarie)
15 martie Ziua maghiarilor de pretutindeni
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Sărbătoare câmpenească (mai - iunie)
1 iunie – Ziua copilului
20 august – Sf. Ștefan – sărbătoare maghiară
Balul strugurilor
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Mera:
15 martie Ziua maghiarilor de pretutindeni
Zilele satului – luna mai
Balul strugurilor
Suceagu:
Györffy György (sfârșitul lunii iulie)
Balul strugurilor
Balul Ionilor (ianuarie – februarie, sărbătoare românească)
Popești:
Ziua Eroilor (Înălțarea)
Echipe de dansuri:
-2 grupe de dansuri românești (30-40 copii)
-1 grupă de dansuri maghiare la Casa Tineretului
-2 grupe de dansuri tradiționale la Mera
În comuna Baciu se află o Bibliotecă Comună cu un fond de carte de 7830 volume.
Pe raza comunei Baciu există un număr de 15 unități de cult, din care 8 biserici ortodoxe, 3
reformate, 3 greco-catolice, 1 romano-catolică.
Denumirea lăcaşului
Biserica Ortodoxă Sf. Treime
Biserica Ortodoxă Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Biserica Romano Catolică
Biserica Reformată
Biserica Greco Catolică
Biserica Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh
Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului
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Baciu
Baciu
Baciu
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Biserica Ortodoxă
Biserica Greco Catolică
Biserica Ortodoxă
Biserica Greco Catolică
Biserica Reformată
Biserica Ortodoxă
Biserica Ortodoxă

Săliștea Nouă
Săliștea Nouă
Popești
Popești
Mera
Rădaia
Suceagu

Biserica Reformată

Suceagu
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Viața asociativă în comuna Baciu:
Baciu:
Asociația Pro Dezvoltare Baciu (asociație culturală)
Asociația Kisbacs
Mera:

Asociația Primula
Asociația Pro Tradiția
Asociația Bagoltvár
Fundația Creștină Diakonia

Suceag:
Asociația Zúgóberek
Fundația Creștină Diakonia funcționează în satul Mera cu un „Cămin pentru vârstnici
Măicuța” care și-a deschis porțile în anul 2009 și oferă 13 locuri de cazare. Căminul oferă pensiune
completă, asistență medical, îngrijire medical, asistență personal și îngrijire, programe sociale de
agrement, cazare în cameră cu 1, 2 sau 3 paturi. Fundația Diakonia oferă și servicii de „Îngrijire
medicală și paleativă la domiciliu”.
Tot în satul Mera funcționează și „Centrul de zi pentru copii cu probleme sociale” pentru 56
copii, grădiniță și clasele I – VIII cu o echipă format din asistenți sociali, voluntari locali și străini.

6.9 Sănătate și asistență socială

Serviciile de sănătate sunt asigurate prin dispensarul uman existent în comună unde își
desfășoară activitatea 6 medici, asistenți medicali. Medicina de familie este asigurată de existența a 5
cabinete individuale de medicină de familie. Pe raza comunei sunt 2 cabinete stomatologice deservite
de 2 medici stomatologi. Aprovizionarea cu medicamente se face prin cele 7 farmacii umane existente.
Asistența socială are ca scop dezvoltarea capacității individuale, de grup sau colective pentru
asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și
incluziune social.
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Asistența social locală este asistența de bază care depistează, monitorizează, clasifică, rezolvă
sau dirijează către servicii specializate problemele sociale.
Asistența socială acordă servicii și prestații sociale pentru persoanele singure, familiilor
grupurilor și comunităților aflate în stare de risc social care nu au posibilitatea de a se susține prin
mijloace și eforturi proprii.
Categorii de persoane beneficiare de prestații sociale la nivelul comunei Baciu:
-familii beneficiare de alocații pentru susținerea familiei: 14
-alocații de stat pentru copii: 50
-indemnizație pentru creșterea copilului: 40
-stimulent de inserție pentru creșterea copilului: 15
-familii / persoane singure beneficiare de venit minim garantat: 23
-persoane pentru care s-a efectuatnfișa de evaluare medico – socio – profesională pentru Serviciul
Județean de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă: 6
-anchete sociale la familiile care au copii minori și sunt implicați în proces de divorț: 10
-asistență social privind măsura de protecție a copilului – plasament:
în instituții: 5 copii
la asistent maternal profesionist: 1 copil
în plasament la familia extinsă: 4 copii
-dosare persoane încadrate în grad de handicap: 240
din care, persoane încadrate în grad de handicap grav:
4 – minori pentru care sunt angajați asistenți personali cu carte de
muncă
57 – indemnizații în loc de asistent personal
21 – persoane fără asistent personal
persoane încadrate în grad de handicap accentuat:
115 – adulți
2 – minori
persoane încadrate în grad de handicap mediu:
14 – adulți

137

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020
27 – minori
-dosare ajutor încălzire cu gaze natural și lemne de foc: 154 (92 anchete sociale pentru persoanele care
au beneficiat de ajutor de încălzire).

6.10 Administrația locală

Primăria își desfășoară activitatea într-un sediu spațios aflat în centrul localității Baciu.
Organigrama aprobată prin HCL Nr. 34 în data de 14.11.2013 prevede:
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Structura Consiliului Local Baciu:
Consiliul Local Baciu este format din 15 consilieri cu următoarea structură politică: 6 UDMR,
6 USL, 2 PDL și 1 PP-DD.

Structura politică a Consiliului Local al Comunei Baciu, Județul Cluj
7%
13%
40%
UDMR
USL
PDL
PP-DD

40%
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6.10.1 Venituri și buget preconizat
Venituri
(mii lei)
Venituri proprii
Venituri fiscale
Venituri
guvernamentale
Alte categorii de
venituri
Total venituri

2014
10 360 670

2008

2009

2010

2011

6553,80
11.135,47

5637,10
8856,57

5858,40
8755,90

6380,84
8731,64

17.689,27

14.493,67

2015
10 436 900

14.614,30

15.112,48

Buget preconizat
(lei)
2016
2017
2018
10 555 170
10 555 600
10 550 800
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2012
9116,22
10.206,14

19.322,36

2019
10 550 850

2013
9.200
10503

19.703

2020
10 550 900
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CAPITOLUL VII
ANALIZA SWOT
Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Baciu a fost evaluarea
situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor
aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale.
Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale comunei
Baciu pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivel stabilite.
Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei
Comunei Baciu, pe grupe de studiu vizând domeniile: demografie, sănătate, asistenţă socială, educaţie,
cultură, economie, agricultură, turism, infrastrutură, mediu unde au participat actori locali.
În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial,
pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod
sau altul, evoluţia viitoare a comunei Baciu.
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în
cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel
mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale;
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- articularea documentului strategic.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunitati)
Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de
dezvoltare a comunei Baciu, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus
elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare și prezentate
în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile de care
comunitatea dispune și care sunt superioare celor deținute de alte comunități similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile insuficiente sau
de o calitate inferioară celor deținute de alte comunități similare.
Oportunitățile se referă la mediul extern și reprezintă suma evoluțiilor favorabile ale mediului
de ansamblu al țării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările legislative,
integrarea europeană și posibilitatea oferită comunității de a se dezvolta într-o formă superioară pe
ansamblu sau pe domenii de interes.
Amenințările se referă la mediul extern și reprezintă evoluțiile defavorabile ale acestuia
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de
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mentalitate, lacunele legislative și evoluțiile economice negative sau instabile care afectează
capacitatea comunității de a atinge obiectivele strategice pe care și le-a propus.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

Comuna

Baciu
1.Dezvoltare

economică

2. Dezvoltare
infrastructură

3.Creşterea

atractivităţii

Creare locuri de
muncă

Competitivitate

Cultural

Programe de
formare
profesională

Confort social

Turism /
Agrement
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7.1 Demografie și capital uman
Demografie și capital uman
PUNCTE TARI
● populația în creștere
● migrarea populației din mediul urban în
mediul rural în cătarea unor zone liniștite
● existența forței de muncă cu calificare
● populatie educată
● implicarea biserici în comunitate cu privire la
rolul și importanța familiei
● dezvoltarea cartierelor de locuințe
● existenţa unor exemple de succes a unor
localnici cu iniţiativă

PUNCTE SLABE
● existența unui procent important al etniei
rrome (Suceagu, Mera) și infracționalitatea
crescută în rândul acestora
● existența unor persoane fără acte de identitate
● migrația populației tinere
● scăderea natalității și creșterea mortalității
● persoane neocupate și neînregistrate în
evidența AJOFM
● rata șomajului crescută
● capacitatea financiară relativ scăzută a
locuitorilor comunei și regiunii
● resurse financiare limitate privind susţinerea
persoanelor fără venituri
● lipsa unei pieţe a muncii diversificate şi
dinamice
● număr scăzut de resurse umane incluse în
programe locale de calificare / recalificare şi
conversie profesională
● restricții bugetare în sectorul de ordine
publică
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● existenţa strategiei naţionale antisărăcie
● posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentală pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de muncă
pentru şomeri
● construirea de locuințe sociale pentru tineri
● organizarea de cursuri de formare şi
reconversie profesională în regiune, adaptate
pieței muncii
● programe pentru dezvoltarea ONG –urilor
care ar da posibilitatea atragerii de fonduri
● programe guvernamentale de subvenţionare a
angajării absolvenţilor de învăţământ de orice tip
● programe europene de dezvoltare a resurselor
umane
● creșterea natalității prin politici publice
adecvate
● cursuri de pregătire pentru viitorii părinți

● îmbătrânirea populației
● scăderea numărului persoanelor calificate prin
ieşirea acestora din viaţa activă
● amplificarea pregătirii teoretice a forţei de
muncă în detrimentul aspectelor aplicative
● lipsa unei perspective de trai în condiții
decente
● corelarea redusă a cererii şi ofertei de
specializări profesionale, lipsa dialogului între
actorii pieţei muncii
● continuarea migrării persoanelor înalt
calificate
● valorificarea principiului de liberă circulaţie a
persoanelor după aderearea României la
Uniunea Europeană
● lipsa fondurilor bugetare, autorităţi – instituţii
de învăţământ – mediu de afaceri
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7.2 Sănătate și asistență socială
Sănătate și asistență socială
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existența a patru cabinete de medicină de
familie
● apropierea de municipiul Cluj Napoca
(servicii medicale specializate atât la stat, cât și
în privat, servicii de ambulanță)
● existența alternativei private
● existența unui cămin pentru persoane vârstnice
în localitatea Mera
● existența unui centru de zi pentru copiii cu
probleme sociale (56 copii) în localitatea Mera
● existența asistenților personali pentru
persoanele cu handicap și plata acestora la zi

● lipsa punctelor de lucru a cabinetelor de
medicină de familie în satele Corușu, Săliștea,
Suceagu, Popești
● existența unui număr mare de persoane
neasigurate din rândul etniei rrome și a
agricultorilor
● lipsa unei creșe în comuna Baciu
● lipsa apei potabile în satele componente și
discrepanța între resedința de comună și satele
componente privind utilitpțile și accesul la
servicii medicale și sociale
● lipsa locurilor de muncă
● serviciul de protecție și asistență socială nu
este înființat
● lipsa unui sistem informatizat privind evidența
pacienților
● lipsa unor specialişti în boli de nutriţie
● lipsa unui psiholog în școli
● dotarea incompletă a dispensarelor umane
● migrarea personalului medical calificat către
mediul privat și străinătate
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● reabilitarea cabinetelor și înființarea punctelor
de lucru în satele arondate comunei
● înființarea unei policlinici cu centru de
permanență și laborator
● înființarea serviciilor de îngrijire la domiciliu
și asistență paliativă la domiciliu
● dezvoltarea unor programe sociale privind
integrarea rromilor în societate și a altor
categorii vulnerabile
● înființarea unui cabinet medical școlar
● alocarea și transformarea spațiilor existente
(ex. Popești, Corușu fosta grădiniță) în puncte de
lucru medicale sau alte cabinet
● deblocarea angajărilor în sistemul bugetar –
atragerea de specialişti
● locuințe pentru specialiști
● atragerea fondurilor pentru servicii sociale
● înființarea unei cantine pentru persoanele cu
probleme sociale

● costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa
fondurilor şi birocraţia conduc la întârzierea sau
chiar renunţarea la modernizare şi dotare
● reducerea fondurilor guvernamentale pentru
anumite servicii medicale și sociale
● subfinanţarea sistematică a sistemului medical
● creşterea numărului de probleme medicale ca
urmare a sporirii grupului de vârstă înaintată
● metode de profilaxie reduse
● veniturile reduse ale personalului medical,
care generează migrarea acestora
● blocarea posturilor din sistemul bugetar
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7.3 Educație și cultură
Educație și cultură
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existenţa unităţilor de învăţământ, școli cu
clasele I – VIII, precum și grădiniță cu program
prelungit, unități în care își desfășoară activitatea
cadre didactice cu înaltă pregătire profesională
● clădirile şcolilor sunt reabilitate şi dotate
corespunzător,
asigurând
transparența
examenelor naționale
● existenţa unei săli de sport a cărei construcție
va fi finalizată la sfârșitul anului 2014
● profesori calificaţi și un act educațional de
calitate.
● rezultate foarte bune la diferite concursuri
între școli la nivel județean și național
● prezenţa schimburilor culturale, diverse
competiţii motivaţionale pentru tânăra generaţie
● parteneriate între Biblioteca Comunală și alte
institutii de cultură
● existenţa unor atelierelor educaţionale de lucru
● informatizarea instituţiilor de învăţământ
● colaborare bună între instituţiile de învăţământ
şi autorităţile locale
● acordarea de burse de merit de către
autoritățile locale (12 burse de merit și 5 burse
de studiu burse sociale 39)
● asigurarea pazei în școli (sistem de alarmă și
camere de supraveghere)

● insuficiența personalului auxiliar nedidactic ca
urmare a blocării angajărilor din sistem
● scăderea numărului de utilizatori din
bibliotecile școlare, în detrimentul internetului
● migrația elevilor la școlile din Cluj Napoca
● absenteismul repetat al copiilor de etnie rromă
● lipsa actelor de identitate în cadrul etniei
rrome (minim 20 persoane)
● cazuri de copii rămași în grija unei rude (rare)
● inexistența unui departament de cultură în
cadrul primăriei
● inexistența unui calendar al activităților
culturale
● lipsa promovării tradițiilor locale
● inexistența înfrățirilor cu alte localități
● resurse financiare insuficiente pentru educație
și cultură
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● existența ansamblurilor locale
● existența Muzeului Bivolului în localitatea
Mera
● existența atelierului de lumânări decorative, a
atelierului de mărgele, a cercului de pictură
● existența Zilei Recoltei (Toamnei) moment în
care se valorifică produse tradiționale locale
● existența zilelor satelor și zilele comunei
● implicarea în viața socială și culturală a
confesiunilor existente (schimburi culturale între
elevii comunei și elevi din Olanda prin parohia
reformată, întâlnirea ecumenică a corurilor
ajunsă la ediția a IX-a, hramul bisericii
reformate 24-26 iulie – corurile reformate pe
malul Nadășului, ajutorarea familiilor nevoiașe
de către confesiunile existente, susținerea
catehezei în fiecare zi de luni, 1 decembrie –
procesiune de comunicare școală-ansambluribiserică, cercurile preoțești, hramul bisericii
ortodoxe a doua zi de Rusalii, organizarea a
două excursii pe an cu corul bisericii ortodoxe,
”Icoană și Rugăciune,, - a doua săptămână a
postului Sf. Mării – pictură, muzică, desen,
recital poezie, vizionare film etc.)
● existența Asociației Pro-Dezvoltare Baciu
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● valorificarea tradiţiei culturale și a valorilor
locale
● înființare after-school
● organizarea unor activități extrașcolare atât în
timpul cursurilor, cât și pe timpul vacanțelor
● înființarea unui calendar cultural și
promovarea acestuia
● dezvoltarea atelierelor de creație
● înființarea unor tabere
● promovarea muzeului existent
● instituirea unor programe de consiliere a
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
● programe de reconversie profesională
● deschiderea şcolilor de duminică în cadrul
parohiilor
● achiziționarea unui autocar la nivelul
consiliului local pentru transportul copiilor, a
ansamblurilor de dansuri, a activităților
culturale, schimburi de experiență
● inițierea unor programe de integrare a copiilor
din etnie rromă

● scăderea natalităţii şi implicit a numărului de
elevi
● scăderea populației din satele componente ale
comunei Baciu
● scăderea numărului persoanelor calificate în
invăţământ prin ieşirea acestora din viaţa activă
● scăderea gradului de instruire şcolară a
populaţiei tinere
● migrarea copiilor către școlile din Cluj Napoca
● migrarea tinerilor în străinătate
● lipsa perspectivei ocupaționale pe piața forței
de muncă pentru tinerii absolvenții- risc de
abandon școlar
● absenteismul ridicat în rândul etniei rrome
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7.4 Infrastructură și mediu
Infrastructură și mediu
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existența unui serviciu local de salubritate care
acționează pe raza comunelor Baciu și Aghireșu
● dotarea gospodăriilor cu pubele de 120 l
● realizarea colectării selective la instituțiile
publice și existența containerelor pentru
colectare selecționată
● dotarea serviciului cu 4 autospeciale de gunoi
● dotarea serviciului cu un tractor și utilaje de
deszăpezit
● existența infrastructurii rutiere (comuna Baciu
este traversată de drumul național DN 1 F,
drumul județean DJ 105 T și drumuri comunale
DC 142 C Suceagu – 3,3 km, DC 142 Mera 2,75 km, DC 142 B Popești – 3 km, DC 142
Corușu 0,75 km )
● străzile din comuna Baciu sunt asfaltate în
proporție de 90%
● existenţa reţelei de apă potabilă 100% în
localitățile Popești, Corușu, Săliștea Nouă,
Baciu şi canalizare doar în localitatea Baciu
● existența rețelei de distribuție a gazelor
naturale în localitățile Baciu, Popești și Corușu
● existența iluminatului public în toate
localitățile componente
● transportul public este asigurat de R.A.T.U.C.
Cluj Napoca pe două trasee 31 și 31 B pentru

● lipsa unui utilaj pentru curățenie stradală și o
vadanjă
● mentalitatea cetățenilor privind colectarea
selectivă
● depozitatrea deșeurilor în zone neautorizate și
pe cursul apelor
● lipsa canalizării în localitățile Corușu, Mera,
Popești, Rădaia, Săliștea Nouă și Suceagu
● există capturi de apă 60% în localitățile
Suceagu, Rădaia, Mera
● rețeua de cabluri nu este introdusă în subteran
● lipsa modernizării rețelei de iluminat public și
costurile ridicate cu acest serviciu
● deficiențe tehnice ale rețelei de apă și, în
special, ale rețelei de canalizare
● existența zonelor cu risc de alunecare
● educaţie ecologică superficială
● lipsa unei centuri ocolitoare a comunei și
prezența numeroaselor accidente
● locuri de parcare insuficiente
● colectarea selecţionată a deşeurilor deficitară,
în vederea reciclării, refolosirii, recuperării şi
valorificării lor
● deși se realizează colectarea selecționată în
instituții, iar locuitorii au posibilitatea colectării
prin amplasarea containerelor în diferite zone ale
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localitatea Baciu, iar pentru celelalte localități comunei, deșeurile se încarcă în acelaș utilaj,
prin microbuze particulare
practic neexistând o colectare selecționată
● apropierea de aeroportul Cluj Napoca
controlată
● educaţie ecologică superficială
● inexistența șoselei de centură și poluarea
mediului prim emanația de noxe, praf, poluare
fonică, aglomerare rutieră
● gestionarea deficitară a apelor pluviale
● riscul poluării pânzei freatice prin pierderi din
rețeaua de canalizare
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● extinderea rețelei de canalizare
● realizarea alimentării cu apă pentru localitățile
Suceagu, Rădaia și Mera
● modernizarea rețelei de iluminat public și
eficientizarea cheltuielilor
● realizarea centurii de ocolire a comunei Baciu
● pietruirea drumurilor de exploatare
● înființarea unei stații de transfer a deșeurilor
pentru realizarea unui grad cât mai mare de
colectare a acestora
● reabilitarea și modernizarea străzilor din
localitățile componente
● reabilitarea termică a clădirilor
● accesarea programelor de finanţare în vederea
dezvoltării utilităţilor publice şi protejării
mediului înconjurător
● extinderea şi modernizarea infrastructurii de
mediu
● eficientizarea colectării selective a deșeurilor
menajere
● centre de colectare maculatură
● accesarea programelor de finanţare în vederea
dezvoltării utilităţilor publice şi protejării
mediului înconjurător
● crearea unei politici ecologice intensive
pentru stoparea poluării

● lipsa unei strategii în domeniul îmbunătățirilor
funciare
● apropierea de municipiul de reședință Cluj
Napoca
● creșterea tarifelor la utilități
● lipsa resurselor finaciare pentru îndeplinirea
obiectivelor de investiţii necesare
● scăderea veniturilor populaţiei
● creșterea şomajului în zonă
● dificultate în suportarea plății serviciilor de
utilităţi
● neîncadrarea în normele U.E. privind
respectarea normelor de mediu
● mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia
mediului
● lipsa resurselor finaciare pentru îndeplinirea
obiectivelor de investiţii necesare
● scăderea veniturilor populaţiei și dificultăți în
suportarea plății serviciilor de utilităţi/salubritate
–blocarea activității
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7.5 Economie
Economie
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● amplasarea comunei în vecinătatea
municipiului Cluj Napoca
● drumuri asfaltate 80% din suprafața comunei
● rețea de electrificare de medie și joasă
tensiune pe toată suprafața comunei
● rețea de distribuție a gazelor naturale și rețea
de alimentare cu apă potabilă care acoperă 70 %
● rețea de canalizare care acoperă 60 %
● piață de desfacere bună pentru producătorii și
comercianții de pe raza comunei
● o piață a serviciilor bine reprezentată
● terenuri pentru construcții industriale în
apropiere de Tetarom I Cluj în vederea de noi
investiții
● resurse de piatră naturală și lemn pentru
construcții pe raza comunei
● forță de muncă calificată pentru diferite
domenii de activitate (personal atât cu studii
medii, cât și cu studii superioare)
● existența urban pe raza localității Baciu
● existența unui nod feroviar de mărfuri și
călători

● lipsa investorilor strategici datorită învecinării
cu municipiul Cluj Napoca, zona industrială a
trecut în administrarea municipiului, fapt ce a
păgubit comuna Baciu de terenurile și de
veniturilerealizate din taxele și impozitele
aplicate acestor societăți comerciale
● lipsa autostrăzii și a centurii ocolitoare a
Clujului, duce la aglomerarea cu mașini de tonaj
greu a zonei rezidențiale
● lipsa de infrastructură pentru o parte din
terenurile destinate investițiilor imobiliare
● lipsa unui program de promovare a produselor
și serviciilor locale
● blocaje dese pe Calea Baciului din cauza
subdimensionării acestei străzi în raport cu
traficul existent
● amplasarea comunei în vecinătatea
municipiului Cluj Napoca
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● existența programelor de dezvoltare cu
finanțare din fondurile europene atât pentru
administrațiile locale, câi și pentru IMM-uri
● încurajarea și promovarea producătorilor de pe
raza comunei Baciu
● valorificarea resurselor naturale (piatră, lemn,
nisip) într-un mod cât mai eficient
● dezvoltarea infrastructurii prin fonduri
europene
● politici fiscale locale încurajatoare pentru
mediul de afaceri
● stabilitate fiscală pentru legislația națională
● dezvoltarea agroturismului și serviciilor
conexe

● legislație fiscală instabilă
● sistem birocratic în instituțiile publice
● comunicare deficitară la nivelul instituțiilor
publice responsabile de gestionarea fondurilor
europene
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7.6 Agricultură
Agricultură
PUNCTE TARI
● zonă cu relief pretabil pentru pomicultură,
creșterea animalelor, legumicultură
● existența asociațiilor în agricultură
● existența fermierilor
● existența stânilor organizate

PUNCTE SLABE
● lipsa unei piețe de desfacere
● lipsa unui abator
● lipsa terenurilor pentru pășunat
● lipsa drumurilor agricole
● inexistența unei burse a produselor agricole
● asigurările în domeniul agriculturii greu
accesibile și, de multe ori, agricultorii nu sunt
informați
● lipsa învățământului profesional agricol
● lipsa fortei de muncă calificată pentru
agricultură
● lipsa comunicării între factorii interesați
● lipsa cadastrului
● fragmentarea terenurilor agricole
● lipsa parteneriatului între producători și
valorificatori
●
lipsa
asociaţiilor
profesionale
ale
producătorilor locali
● ponderea scăzută a investiţiilor cu capital
străin
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI
● creșterea prețului la carburanți;
● accesarea greoaie a fondurilor europene
datorită birocrației;
● asigurările în domeniul agriculturii nu sunt
încurajante;
● accesarea greoaie a creditelor bancare;
● îmbătrânirea forței de muncă;
● dezinteresul tinerilor pentru agricultură;
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7.7 Turism
Turism
PUNCTE TARI
● apropierea de aeroport, gară și autostrada
Transilvania
● zonă turistică intens mediatizată în presa
internațională cu precădere în domeniul
fenomenelor paranormale din pădurea Baciu
● Cheile Baciu – sit arheologic, obiectiv vizitat
de numeroși turiști
● Coruș - depozitul fosilifer, rezervație naturală
de tip paleontologic, declarată monument al
naturii din anul 2000
● valorificarea tradițiilor și obiceiurilor populare
● valorificarea cadrului natural
● existența infrastructurii turistice (pensiuni,
hoteluri, restaurante)
●
● număr mare de persoane care tranzitează
comuna

PUNCTE SLABE
● lipsa unei strategii de promovare locală,
națională și interbațională a tuturor resurselor
turistice existente
● lipsa infrastructurii ceea ce face ca vizitarea
acestor obiective să se desfășoare greoi
● slabe investiții în turism
● procent mare al turismului de tranzit
● multă birocrație în obținerea fondurilor
europene
● resurse financiare, investiţii autohtone şi
străine insuficiente pentru dezvoltarea spațiilor
de cazare și atragerea turistilor, promovare
● personal insuficient și/sau slab calificat la
structurile de cazare și alimentație publică
● conectarea slabă la agențiile de turism, touroperatori
● lipsa unei pagini web de promovare a
turismului în zona Baciu
● lipsa unui centru de informare turistică (ghid
turistic, pliante, broşuri, panouri publicitate)
● lipsa semnalizării corespunzătoare a
obiectivelor turistice
● lipsa unor specialisși în publicitate în
administrația publică
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OPORTUNITĂȚI
● introducerea în circuit turistic a pădurii Hoia,
Cheile Baciului, situl zoomorf Corușu
● construirea de pensiuni turistice
● amenajarea zonelor de agrement
● elaborarea unei strategii turistice
● organizarea de concursuri sportive în vederea
atragerii turiștilor
● dezvoltarea altor forme de turism (turism
ecvestru)
● amplasarea de panouri de informare turistică
● accesarea fondurilor europene privind
dezvoltarea şi promovarea turismului atât de
administraţia locală, cât şi de IMM-uri
● cooperarea și parteneriatul local, regional,
național, internațional în organizarea unor
evenimente culturale
● promovarea elementelor de unicitate/raritate

AMENINȚĂRI
● pierderea turiștilor în favoarea altor zone mult
mai promovate deși au mai puține obiective
● reacţia redusă a mediului local la schimbările
şi provocările zilelor noastre, conducând la
scăderea competitivităţii în favoarea altor oraşe /
regiuni considerate mai interesante de către
turişti şi investitorii în turism
● apropierea de municipiul Cluj Napoca
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CAPITOLUL VIII
POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU
În perioada precedentă au fost demarate proiecte care au vizat alimentarea cu apă a
localităților componente ale comunei Baciu și serviciul de salubrizare.
Nr.
Crt.

Denumire proiect

Valoare fără
TVA
-lei-

Sursa de finanțare

Stadiul
proiectului

1

Alimentarea cu apă a
localităților Suceagu, Rădaia
și Mera

3 566 000

Buget Local
Bugetul de Stat

În execuție
Termen de
finalizare: 2015

2

Alimentare cu apă a
localităților Popești, Corușu
și Săliștea Nouă

3 600 000

OG 7 / 2007

Finalizat la data
decembrie 2009

3

Colectarea selectivă a
deșeurilor municipale și
asimilate din comunele Baciu
și Aghireșu

4 091 462

PHARE CES 2005 90%
Bugetul Local 10 %

Finalizat la
31.12.2009
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CAPITOLUL IX
PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 2014 - 2020
Nr.
Crt.
1

Denumire proiect
Introducerea rețelei de apă potabilă în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera

2

Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Popești, Corușu și Săliștea Nouă

3

Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera

4

Redimensionarea și extinderea rețelei de canalizare în localitatea Baciu

5

Amenajare trotuare (alei pietonale) și piste pentru bicicliști în localitatea Baciu

6

Construire Complex Sportiv în localitatea Baciu

7

Asfaltare drumuri și îmbunătățire conexiuni între străzile comunei Baciu și DN1 F,
respectiv DJ 105 T

8

Înființarea de perdele de protecție de-a lungul drumului național DN 1 F (10 km, stânga –
dreapta)

9

Lucrări de colectare și drenare a apelor pluviale din zonele cu risc de alunecare

10

Marcarea și amenajarea stațiilor de călători

11

Dotare cămin cultural cu costume populare, sistem de sonorizare, scaune, cortină
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12

Construire clădire pentru policlinică

13

Amenajare bază sportivă

14

Dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor menajere solide prin colectarea în
depozite de tranzit și preluarea de firmele de salubritate (achiziție utilaje, dezvoltare
structură resurse umane)

15

Amenajarea și dotarea terenurilor de fotbal din localitățile Baciu, Corușu, Popești, Săliștea
Nouă și Mera

16

Dezvoltarea unor programe sociale privind integrarea rromilor și a altor categorii
vulnerabile

17

Înființarea unei cantine sociale

18

Valorificarea tradiției culturale și a valorilor locale

19

Înființarea unui calendar cultural al comunei Baciu

20

Dezvoltarea atelierelor de creație

21

Programe de consiliere pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și pentru
rromi

22

Înființare after – school

23

Dezvoltarea agroturismului și a serviciilor conexe

24

Pietruirea și amenajarea drumurilor de hotar
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25

Amenajarea zonelor de agrement

26

Amplasarea de panouri de informare turistică

27

Promovarea elementelor de unicitate / raritate

28

Lucrări de întreținere (curățare) a pajiștilor și fânețelor

29

Lucrări de salubrizare și igienizare, îndiguiri a albiei și malurilor văilor existente

30

Înființarea unei platforme de compostare prevăzută cu sistem de drenare, colectare a urinei
și apelor pluvial care spală dejecțiile animaliere depozitate

31

Construire locuințe sociale pentru rromi
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Descrierea proiectelor:
PROIECTUL
NR. 1

INTRODUCEREA APEI POTABILE ÎN LOCALITĂȚILE
SUCEAGU, RĂDAIA ȘI MERA

Descrierea proiectului

-realizarea conductei de aducțiune (4 tronsoane = 9.363 ml, țeavă PEHD DN
125-140 mm);
-construirea unui rezervor de înmagazinare suprateran cu V = 400 m3,
construit din panouri de oțel acoperite cu email vitrificat, acoperiș tip
sandwich;
-amplasarea unei stații de pompare pentru transportul apei în rezervor;
-amplasarea unei stații de clorinare pentru dezinfecție cu hipoclorit de sodium
care conține pompa dozatoare, debitmetru cu implus, vas stocare hipoclorit V
= 100 l, container structură metalică;
-realizarea conductei de distribuție 2.716 m.
În aliniamentul conductei de aducțiune vor fi amplasate cămine de vane
(construcții subterane) care au scopul de a segmenta rețeaua în situații de
avarie prin închiderea armăturilor și pentru facilitarea intervențiilor asupra
conductei.
Pe conducta de distribuție vor fi amplasate cămine de vane și hidranți pentru
stingerea incendiilor

Justificarea
proiectului:

În prezent localitățile Mera, Rădaia și Suceag nu au alimentare cu apă
potabilă în sistem centralizat. Localitatea Baciu dispune de sistem centralizat
de alimentare cu apă și canalizare, alimentarea cu apă realizîndu-se prin
extinderea rețelei de apă din municipiul Cluj Napoca. Soluția alimentării cu
apă a localităților Mera, Rădaia și Suceag din această rețea ar fi fost
necorespunzătoare atât din cauza parametrilor hidraulici de la capetele rețelei
existente, cât și din imposibilitatea de a controla debitul necesar alimentării
cu apă a celor trei localități în lipsa unei înmagazinări.
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Studii existente

SF, PT

Valoare estimată

Valoare totală: 104.127 euro
Valoare eligibilă: 83.447 euro
Valoare neeligibilă: 20.680 euro

Posibile surse de
finanţare

FEADR
BUGET LOCAL
Contract de finanțare nr. C 413322011261378132 din 11 martie 2014 –
A.P.D.R.P. (Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit)
„Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală din comuna Baciu,
județul Cluj”

Perioada estimată de
implementare

2014 – 2015 (septembrie)

167

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

PROIECTUL
NR. 2

INTRODUCEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE
POPEȘTI, CORUȘU ȘI SĂLIȘTEA NOUĂ

Descrierea proiectului

Reactualizarea studiilor și executarea lucrărilor de întroducere a sistemului de
canalizare și branșarea gospodăriilor și a instituțiilor

Justificarea
proiectului:

Crearea infrastructurii de bază și accesul neîngrădit al locuitorilor la
infrastructură. În cele trei localități componente ale comunei Baciu nu există
rețea de canalizare.

Studii existente

SF Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Săliștea
Nouă - 2008
SF Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Corușu și
Popești – 2008

Valoare estimată

2.959.775 lei fără TVA
12.104.429 lei fără TVA

Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 3

INTRODUCEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE
MERA, RĂDAIA ȘI SUCEAGU

Descrierea proiectului

Suceagu – realizarea a 7955 ml din teavă corungată cu diametru de 250 mm
care se va conecta la o stație de epurare ce va fi construită pe pârâul Nadăș
Rădaia – realizarea a 2135 ml din teavă corungată cu diametru de 250 mm
care se va conecta la o stație de epurare ce va fi construită pe pârâul Nadăș
Mera - realizarea a 5642 ml din teavă corungată cu diametru de 250 mm care
se va conecta la o stație de epurare ce va fi construită pe pârâul Nadăș

Justificarea
proiectului:

Crearea infrastructurii de bază și accesul neîngrădit al locuitorilor la
infrastructură. În cele trei localități componente ale comunei Baciu nu există
rețea de canalizare.

Studii existente

SF Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Mera,
Rădaia și Suceagu – 2008

Valoare estimată

15.797.763 lei fără TVA

Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 4

REDIMENSIONAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE
CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BACIU

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor de redimensionare și extindere a rețelei de canalizare în
localitatea Baciu.

Justificarea
proiectului:

Capacitatea redusă a rețelei existente și acoperirea întregii localități cu
această utilitate, asigurarea accesului la serviciile de bază a populației
localității Baciu

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 5

AMENAJARE TROTUARE (ALEI PIETONALE) ȘI PISTE PENTRU
BICICLIȘTI ÎN LOCALITATEA BACIU

Descrierea proiectului

Modernizarea Străzii Magnoliei pe o lungime de 977 ml. Partea Carosabilă
5,50 m cu 2 benzi de circulație, se va amenaja pistă pentru bicicliști pe toată
lungimea străzii și se vor executa trotuare de1 m lățime pe ambele părți.

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Intensificarea traficului și supraaglomerarea străzii

Valoare estimată

820000 lei

Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020

PT
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PROIECTUL
NR. 6

CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA BACIU

Descrierea proiectului

Se va amenaja un teren de sport pentru categoria diviziei B sup terenului de
joc 100 x 64 m, amenajare teren de tenis cu dimensiunea de 18x40 m cu
vestiare și tribune, Locuri de parcare pentru autovehicule.

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Promovarea activităților sportive în rândul tinerilor
SF

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 7

ASFALTARE STRĂZI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE CONEXIUNI ÎNTRE
STRĂZILE COMUNEI BACIU ȘI DN 1 F, RESPECTIV DJ 105 T

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor de asfaltare a străzilor comunei Baciu și modernizarea
conexiunilor cu drumul național DN 1 F (Cluj – Napoca, Zalău, Carei,
Urziceni – granița cu Ungaria) și drumul județean DJ 105 T

Justificarea
proiectului:

Modernizarea infrastructurii rutiere interne și realizarea unor conexiuni mai
bune cu principalele căi rutiere din zonă

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 8

ÎNFIINȚAREA DE PERDELE DE PROTECȚIE
DE-A LUNGUL DRUMULUI NAȚIONAL DN 1 F
(10 km, stânga – dreapta drumului)

Descrierea proiectului

Înființarea unor perdele de protecție de-a lungul DN 1 F pe o distanță de 10
km, stânga – dreapta drumului, prin plantarea de arbori și arbuști

Justificarea
proiectului:

Perdelele de protecție se vor înființa pentru protecția căilor de comunicație și
de transport, în special împotriva înzăpezirilor.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020

174

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

PROIECTUL
NR. 9

LUCRĂRI DE COLECTARE ȘI DRENARE A APELOR PLUVIALE
DIN ZONELE CU RISC DE ALUNECARE

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor de colectare și drenare a apelor pluviale efectuate în
zonele predispuse la alunecări

Justificarea
proiectului:

Existența zonelor cu risc de producere a alunecărilor de teren mai ales în
sezoanele cu ploi torențiale și topirea zăpezilor.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 10

MARCAREA ȘI AMENAJAREA STAȚIILOR DE CĂLĂTORI

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor de amenajare și marcare a stațiilor de călători

Justificarea
proiectului:

Vizibilitatea stațiilor de călători și crearea condițiilor optime de așteptare a
mijloacelor de transport în comun

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 11

DOTARE CĂMIN CULTURAL CU COSTUME POPULARE,
SISTEM DE SONORIZARE, SCAUNE, CORTINĂ

Descrierea proiectului

Costum popular tradiţional românesc - adult - bărbat
Costum popular tradiţional românesc - adult - femeie
Costum popular tradiţional românesc - copil - fată
Costum popular tradiţional românesc - copil - băiat
Costum popular tradiţional unguresc adult - bărbat
Costum popular tradiţional unguresc adult - femeie
Cameră video 2
Laptop 2
Videoproiector 1
Ecran proiecţie 1
Subwoofer profesional 6
Boxe active
6
Mixer 2
Microfoane
6
Stative microfoane
3
Cabluri sistem audio
2
Reflectoare
10
Cortină L 6.5 x H 4.2 1
Cortină L 6 x H 3.5
3
Cortină decor L 7.5 x H 5.2
1
Cortină decor L 7 x H 4.5
3
Dulap costume (garderobă)
3
Scaune din metal cu şezut şi spătar de lemn
572

Justificarea
proiectului:

Modernizarea căminulul cultural și asigurarea infrastruturii necesare
desfășurării activităților culturale
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Studii existente

Proiectul se află în execuție

Valoare estimată

345.660,62 lei

Posibile surse de
finanţare

Buget local
Fonduri europene

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 12

CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU POLICLINICĂ

Descrierea proiectului

Efectuarea lucrărilor de construire a unei clădiri cu destinația policlinică

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Lipsa unui centru medical care să deservească populația comunei Baciu

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 13

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ

Descrierea proiectului
Justificarea
proiectului:
Studii existente

SF

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 14

DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
MENAJERE SOLIDE PRIN COLECTAREA ÎN DEPOZITE DE
TRANZIT ȘI PRELUAREA DE FIRMELE DE SALUBRITATE
(achiziție utilaje dezvoltare structură resurse umane)

Descrierea proiectului

Achiziția de utilaje specifice serviciului de gestionare a deșeurilor și
dezvoltarea structurii de resurse umane stabilită prin organigramă

Justificarea
proiectului:

Necesitatea dezvoltării unui parc de utilaje specifice pentru funcționarea
optimă a serviciului existent și formarea structurii de persoanal necesare

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 15

AMENAJAREA ȘI DOTAREA TERENURILOR DE FOTBAL
DIN LOCALITĂȚILE BACIU, CORUȘU, POPEȘTI,
SĂLIȘTEA NOUĂ ȘI MERA

Descrierea proiectului

Amenajarea și dotarea celor 5 terenuri de fotbal existente pe raza localităților
comunei Baciu

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Terenurile existente nu sunt amenajate și dotate corespunzător

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 16

DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME SOCIALE
PRIVIND INTEGRAREA RROMILOR
ȘI A ALTOR CATEGORII VULNERABILE

Descrierea proiectului

Integrarea categoriilor sociale vulnerabile prin organizarea și susținerea unor
programe sociale continue

Justificarea
proiectului:

Existența comunității rrome și a altor categorii sociale vulnerabile cu nevoi
sociale multiple

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 17

ÎNFIINȚAREA UNEI CANTINE SOCIALE

Descrierea proiectului

Construirea, amenajarea și dotarea unei cantine cu regim social

Justificarea
proiectului:

Inexistența unei cantine sociale și necesitatea ei datorită unui segment
important al categoriilor sociale vulnerabile

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 18

VALORIFICAREA TRADIȚIEI CULTURALE
ȘI A VALORILOR LOCALE

Descrierea proiectului

Păstrarea și valorificarea tradițiilor culturale existente, transmiterea lor
generațiilor actuale și viitoare, păstrarea și promovarea valorilor locale

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Consolidarea identității locale

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 19

ÎNFIINȚAREA UNUI CALENDAR CULTURAL
AL COMUNEI BACIU

Descrierea proiectului

Înființarea calendrului cultural al comunei Baciu, actualizarea și completarea
acestuia în funcție de evenimentele culturale apărute. În prezent calendarul
cultural cuprinde:
-Zilele comunei Baciu 25, 26, 27 iulie
-1 decembrie Ziua Națională a României
-Sărbătoarea portului tradițional românesc în Duminica Tomei (a II-a
duminca după Paști)
-Sărbătoarea recoltei – septembrie – octombrie

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Consolidarea identității culturale a comueni Baciu

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 20

DEZVOLTAREA ATELIERELOR DE CREAȚIE

Descrierea proiectului

Dezvoltarea de ateliere de creație în comuna Baciu (amenajare și dotare)

Justificarea
proiectului:

Lipsa unor spații amenajate corespunzător pentru atelierele de creație
existente

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 21

DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE CONSILIERE PENTRU
COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE ȘI
PENTRU RROMI

Descrierea proiectului

Organizarea și susținerea programelor de consiliere atât pentru copiii ai căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cât și pentru rromi

Justificarea
proiectului:

Lipsa unor astfel de programe și creșterea cazurilor sociale cu astfel de
probleme

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 22

ÎNFIINȚARE AFTER - SCHOOL

Descrierea proiectului

Înființarea unui after – school (dotare și amenajare) pentru un număr de copii
în localitățile Mera și Baciu

Justificarea
proiectului:

Necesitatea înființării de after – school și existența a numeroase cereri din
partea părinților

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 23

DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ȘI A SERVICIILOR CONEXE

Descrierea proiectului

Dezvoltarea și promovarea agroturismului, facilitarea înființării de pensiuni
agroturistice și turistice, dezvoltarea serviciilor conexe pentru creșterea
atractivității zonei și acoperirea cererilor de cazare și petrecere a timpului
liber

Justificarea
proiectului:

Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe, creșterea locurilor de muncă,
dezvoltarea zonelor de agrement

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 24

PIETRUIREA ȘI AMENAJAREA DRUMURILOR DE HOTAR

Descrierea proiectului

Starea actuală a drumurilor de hotar este precară

Justificarea
proiectului:

Necesitarea amenajării drumurilor de hotar pentru a îmbunătăți circulația pe
aceste drumuri

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 25

AMENAJAREA ZONELOR DE AGREMENT

Descrierea proiectului

Identificarea și amenajarea zonelor de agrement

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Lipsa zonelor de agrement amenajate

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020

192

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

PROIECTUL
NR. 26

AMENAJAREA DE PANOURI DE INFORMARE TURISTICĂ

Descrierea proiectului

Conceperea și punerea în operă a unor panouri de informare turistică, panouri
care vor conține obiectivele turistice de pe raza comunei Baciu, spații de
cazare, alimentație publică și agrement, căi de acces

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Lipsa panourilor de informare turistică

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 27

PROMOVAREA ELEMENTELOR DE UNICITATE / RARITATE

Descrierea proiectului

Comuna Baciu beneficiază de obiective cu caracter de unicitate / raritate de
importanță națională dar care nu sunt promovate. În acest sens se dorește
dezvoltarea unui proiect care să promoveze și să valorifice aceste elemente
crescând astfel gradul de atractivitate turistică al comunei Baciu.

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Necesitatea programelor de promovare

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 28

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE (CURĂȚARE)
A PAJIȘTILOR ȘI FÂNEȚELOR

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor anuale de curățare a pajiștilor și fânețelor existente

Justificarea
proiectului:

Întreținerea anuală a pajiștilor și fânețelor în scopul asigurării condițiilor
optime de pășunat

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 29

LUCRĂRI DE SALUBRIZARE ȘI IGIENIZARE, ÎNDIGUIRE A
ALBIEI ȘI MALURILOR VĂILOR EXISTENTE

Descrierea proiectului

Executarea lucrărilor de salubrizare, igienizare și indiguire a malurilor și
văilor existente pe raza comunei Baciu

Justificarea
proiectului:

Prezența gunoielor pe văile existente, aspectul dezolant pe care îl dau,
eliminarea focarelor de infecție și indiguirea malurilor pentru prevenirea
alunecărilor de teren și a inundațiilor

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 30

ÎNFIINȚAREA UNEI PLATFORME DE COMPOSTARE
PREVĂZUTĂ CU SISTEM DE DRENARE, COLECTARE A URINEI
ȘI APELOR PLUVIALE CARE SPALĂ
DEJECȚIILE ANIMALIERE DEPOZITATE

Descrierea proiectului

Compostarea este definită ca o metodă de management al procesului de
oxidare biologică care converteşte materiile organice heterogene în altele mai
omogene, cu particule fine asemănătoare humusului. Prin compostare se
înţelege totalitatea transformărilor microbiene, biochimice, chimice şi fizice
pe care le suferă deşeurile organice, vegetale şi animale, de la starea lor
iniţială şi până ajung în diferite stadii de humificare, stare calitativ deosebită
de cea iniţială, caracteristică produsului nou format, denumit compost.

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Necesitatea înființării unei astfel de platforme

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 31

CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE PENTRU RROMI

Descrierea proiectului

Identificarea spațiului necesar și construirea de locuințe pentru comunitatea
rromă

Justificarea
proiectului:
Studii existente

Lipsa de locuințe cu caracter social

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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CAPITOLUL X
PARTENERIATE OPORTUNE
Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, se
propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
-

alte administraţii / instituții publice;
instituţii de învăţământ şi cultură;
ONG-uri;
agenţi economici.
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Comuna Baciu face parte din Grupul de Acțiune Locală LIDER, alături de comunele Așchileu,
Ciurila, Florești, Hida, Iara, Panticeu, Săvădisla, Sânpaul.
Teritoriul GAL – ului se întinde atât în județul Cluj, cât și în județul Sălaj (dinspre
extremitatea sud - estică a judeţului Sălaj, pe teritoriul comunei Hida, traversând judeţul Cluj, pe care
practic îl împarte în jumătate, ocupând astfel mare parte din zona limitrofă a municipiului ClujNapoca).
Punctul forte al acestui teritoriu este faptul că prin el trece noul sector de autostradă A 3, care
momentan leagă Turda de Gilău dar care, la finalizarea lucrărilor, va face legătura între Ucraina și
sudul României. Drumurile eruopene E 60 și E 81 străbat și ele câteva dintre comune.Tot un punct
forte îl reprezintă apropierea de aeroportul Cluj și Târgu Mureș (100 km).
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CAPITOLUL XI
MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor,
programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor asupra
defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relative la dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la
procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor
fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de
implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai
implementării strategiei vor fi:
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
► agenţii economici
► societatea civilă
► locuitorii comunei
► structure externe (instituţii judeţene)
Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape:

A. Adoptarea

În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor
opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării.
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B. Implementarea

În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de
implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de
desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele
de finanţare.

C. Monitorizare

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu,
performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele
formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea
informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a
cules informaţia. Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor
stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de
corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei;
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
◘ secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt:
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor
identificate;
→ monitorizarea implementării;
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
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→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.

D. Evaluarea implementării strategiei

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori
de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze
de implementare.

E. Analiza impactului

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum
influenţează criteriile de performanţăprivind fezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de
impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea
proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport
asupra stadiului de implementare a proiectelor.
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CAPITOLUL XII
CONCLUZII
Strategia de dezvoltare a comunei Baciu pentru perioada 2014 – 2020 va folosi drept suport la
dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dezvoltare care vizează creşterea calităţii
vieţii, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a comunei.
Dezvoltarea comunei Baciu nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine şi
de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea obiectivelor strategice şi de a
avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou.
Comuna Baciu se confruntă, ca şi celelalte comune ale ţării, cu problemele specifice unei
comune în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al
procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează în comparaţie cu alţi
competitori, şi anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, activităţile culturale intense, identitate
istorică, servicii de calitate, obiective turistice, administraţie competentă etc.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare
nerambursabilă care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine realizarea
acestora în totalitate, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană.
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate
şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă
şi aplicabilă.
Comuna Baciu poate deveni:
► un mediu curat şi sănătos, cu străzi curate şi numeroase spaţii verzi;
► o comună cu o infrastructură modernă şi funcţională;
► o comună unde traficul greu ocoleşte zona locuibilă;
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► o comună care oferă servicii de calitate;
► o comună care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate;
► o comună cu instituţii culturale moderne;
► o comună culturală de importanță județeană, regională, națională și internațională;
► o comună care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin instituţiile de
învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă calificare;
► o comună a cărui economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod conştient şi
raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, cu un sector de servicii de înaltă calitate şi o industrie
prelucrătoare inovativă;
► o comună turistică cu o infrastructură turistică atractivă, co comună unde obiectivele turistice sunt
puse în valoare, iar vizitatorii revin cu plăcere.

În concluzie, strategia de dezvoltare este o
radiografie a prezentului şi viitorului, care stabileşte
direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza deciziilor
viitoare, ale celor care vor hotărâ măsurile necesare
atingerii ţintelor propuse.

* * * * * * *

206

Strategia de dezvoltare locală a comunei BACIU, județul CLUJ
pentru perioada 2014 - 2020

207

