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INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul acesteia este de a
clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină pentru o
dezvoltare durabilă.
În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce
dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent determină
valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice, culturalistorice, dar și economice și sociale.
În altă ordine de idei, este evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea serviciilor
și prestația aleșilor locali. Menirea aleșilor comunității teritoriale este acum alta. Primarul și consiliul
local se regăsesc tot mai des în situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul în care sunt
supuși și unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere privată,
pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe calitatea și diversificarea
serviciilor publice furnizate.
La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii - activități
comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de portofoliul activităților
comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor locale, fiind în
același timp suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al serviciilor puse în slujba
cetățenilor.
În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și comunitatea în
ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru
atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care dispun.
Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în
plan social, o mai bună valorificare a potențialului comunității, precum și orientarea activităților de
dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local.
Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară este absolut necesar
parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme
private, reprezentanții societății civile.
7
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Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să
răspundă nevoii comunei Arieșeni de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, prin
care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul
perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și măsuri
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine cât mai
obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un avantaj
competitiv real în următorii 10 ani.
Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 5 părți:
Partea I – Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde prezentarea succintă a
principalelor strategii la nivel european, național, regional și județean, deoarece orice strategie
elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele superioare;
Partea a II-a – Analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, care constă în
analiza principalilor indicatori statistici din comuna Arieșeni, județul Alba;
Partea a III-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și
influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi;
Partea a IV-a – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de
dezvoltare, principiile și valorile, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de
intervenție, prioritățile, măsurile de întreprins, planul local de acțiune și portofoliul de proiecte
prioritare în perioada 2021-2030;
Partea a V-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, care
prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a strategiei de
dezvoltare locală.
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PARTEA I
CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor
decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe
politice precise în contextul globalizării.
Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o sinteză
între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește și
contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută
un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate
de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate
găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui
echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare.
1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european
1.1.Politica de coeziune 2021-2027
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai
tangibile expresii ale solidarității.
Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele:
Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice;
Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a
accesului egal la sistemul de sănătate;
Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
9
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OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

• O Europă mai inteligentă

• O Europă mai verde

• O Europă conectată

• O Europă mai socială

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi

Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine
realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a
politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou
program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub
denumirea Inițiativa urbană europeană.
Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020:
OP 1 - O Europă mai inteligentă
Cercetare și inovare
Obiectiv specific:
10
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➢ Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Digitalizare
Obiectiv specific:
➢ Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Competitivitate
Obiectiv specific:
➢ Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
Obiectiv specific:
➢ Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat
OP 2 - O Europă mai verde

Energie
Obiective specifice:
➢ Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
➢ Promovarea energiei din surse regenerabile
➢ Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E
Schimbări climatice, riscuri, apă
Obiective specifice:
➢ Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma
dezastrelor
➢ Promovarea gestionării sustenabile a apei
Economia circulară
Obiectiv specific:
➢ Promovarea tranziţiei către o economie circulară

Biodiversitate
11
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Obiectiv specific:
➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul
urban și reducerea poluării

Aer
Obiectiv specific:
➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul
urban și reducerea poluării

Situri contaminate
Obiectiv specific:
➢ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul
urban și reducerea poluării
Mobilitate urbană
Obiectiv specific:
➢ Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice,
inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
OP 3 - O Europă mai conectată

Conectivitate
Obiective specifice:
➢ Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă,
sigură și intermodală
➢ Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TENT și a mobilității transfrontaliere

Broadband
Obiectiv specific:
➢ Îmbunătățirea conectivității digitale
12
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OP 4 - O Europă mai socială
Ocupare
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe
piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei
sociale
➢ Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa
necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind
asigurarea medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă
➢ Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului
dintre viața profesională și cea privată
➢ Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a
îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și
adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății
Educație
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor
digitale
➢ Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii,
completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate,
începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la învățământul terțiar
➢ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de
perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele
digitale
Incluziune socială
Obiective specifice:
➢ Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
13
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➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
➢ Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială,
inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor
➢ Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază
persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere
Sănătate
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi
Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană
Obiectiv specific:
➢ Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului
cultural și a securității în zonele urbane
Dezvoltare teritorială integrată
Obiectiv specific:
➢ Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a
patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

14
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2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național
2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene
(UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030,
adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru
Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie
2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”
reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030.
Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și
implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali,
respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe
inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod
echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.

Figura nr. 2 – Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030
15
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Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele
naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a
României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia
contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate.
Obiectivul 1: Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
Ținte 2030
Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii
Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă
Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau
evenimente climatice extreme

Obiectivul 2: Foamete zero
Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea
unei agriculturi sustenabile
Ținte 2030
Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul
2014
Finalizarea cadastrului agricol
Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018
Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de
fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite
Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone
Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole
Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor
medicinale și fructelor de pădure în zona montană
Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea
ce priveşte originea geografică
Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
16
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Ținte 2030
Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea
prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri
Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor
tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura
populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru
monitorizarea eficientă a nevoilor
Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col
uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și
defavorizate
Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE
Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin,
prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații
internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum
și alți factori interesați
Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care
cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor
Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile
Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice
Reducerea consumului de substanțe nocive
Obiectivul 4: Educație de calitate
Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți
Ținte 2030
Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare
libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii
opționale
Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de
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viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă
Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre
o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea
percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă
în școli
Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la
folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional
Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate;
pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe
piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri
Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul
vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în
vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE
Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe
Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul
Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor
Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și
accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile

Obiectivul 5: Egalitate de gen
Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate
Ținte 2030
Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe
Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private,
inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare
Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor
de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică
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Obiectivul 6: Apă curată și sanitație
Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți
Ținte 2030
Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole;
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor
economiei circulare
Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces
durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă
Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă
și canalizare în proporție de cel puțin 90%
Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate
Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea
la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate
netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură
Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o
atenție specială celor în situații vulnerabile
Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile
Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și
modern
Ținte 2030
Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea
asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la
prețuri acceptabile
Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport
și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale
Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului
prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de
status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile
Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de
carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi
Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în
vederea atragerii investițiilor
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Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în
transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură
Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică
Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării
depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți
Ținte 2030
Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține
efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației
Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea
locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la
servicii financiare
Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea
tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea
intensivă a forței de muncă
Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului,
turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică
Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la
servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți
Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură
Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și
încurajarea inovației
Ținte 2030
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv
infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea
oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
Îmbunătățirea siguranței rutiere
Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și
adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând
măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora
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Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona
mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetaredezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere
Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale;
încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare
și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare
Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare
Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv
la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe
Obiectivul 10: Inegalități reduse
Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
Ținte 2030
Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii
progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate
Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al
indicatorilor dezvoltării durabile
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează
în domeniul drepturilor omului
Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente și durabile
Ținte 2030
Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii
Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren,
îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel
funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor
sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv
prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ
Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile
pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită
nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate
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Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a
teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială
Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic
Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin
acordarea unei atenții deosebite calității aerului
Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice
periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului
Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a
elementelor de peisaj din mediul urban și rural
Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și
eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru
sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului
Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
Asigurarea unor modele de consum și producție durabile
Ținte 2030
Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a
resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs
Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de
consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de
aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare
Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030
Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%;
lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în
2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie
și carton 85%)
Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până
în 2023 și a materialelor textile până în 2025
Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele
până în 2024
Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile
naționale și politicile europene
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Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice
Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor
Ținte 2030
Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și
dezastre naturale
Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de
mare intensitate
Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie
Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii
reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de
adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în
conformitate cu politicile UE
Obiectivul 14: Viață acvatică
Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă
Ținte 2030
Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile
terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți
Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare
științifică sporită la toate nivelurile
Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de
acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului
sportiv și de agrement
Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor
acvatice vii
Obiectivul 15: Viața terestră
Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
Ținte 2030
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Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special
în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede
Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării,
zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial
Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a
spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă
Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și european
pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural
Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului
informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la
punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a
celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere
pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului
schimbărilor climatice
Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode tradiționale
și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea
dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului
Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor
afectate de deșertificare, secetă și inundații
Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la
justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
Ținte 2030
Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și
procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție
Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului
decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile,
limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea
preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului
interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice
Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe
Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor
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Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și
returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată
Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile
Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile
Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și
locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor
servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line).

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă
Ținte 2030
Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în
cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca
obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030
Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului
economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze
competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate
Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și
Cooperare Economică
Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și internațional

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel regional și județean
3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027
Având în vedere că județul Alba este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Centru, vom
evidenția succint în cele ce urmează viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice, prioritățile și
domeniile de intervenție definite de Strategia de Dezvoltare Regională 2021-2027.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a Planului de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare la nivel regional.

25

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

Figura nr. 3 - Regiunea de Dezvoltare Centru

Viziunea care stă la baza dezvoltării regionale:
”Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o
economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea
durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”.
Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare este ca Regiunea Centru să atingă în anul 2027 un
nivel convergență economică de 70% față de media Uniunii Europene.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare
dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
➢ Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
➢ Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare
➢ Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate
➢ Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
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➢ Turism și patrimoniu cultural
➢ Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii teritoriale și reducerea disparităților intraregionale prin
îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport și comunicații și sprijinirea dezvoltării urbane
integrate
Priorități specifice:
P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional
P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; dezvoltarea
infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă
1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport pentru
creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de transport și la rețeaua
TEN-T
1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă și
îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural
În următoarea perioadă vor trebui intensificate eforturile regionale pentru a susține, în colaborare
cu nivelul național, dezvoltarea infrastructurii de internet de bandă largă Broadband, în special în
zonele rurale ale Regiunii Centru în care se înregistrează un nivel mai scăzut al acoperirii cu internet
de mare viteză prin măsuri naționale sau regionale dedicate dezvoltării infrastructurii de internet de
bandă largă în localitățile greu accesibile și izolate.
P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți
în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere
1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile
1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții
SMART City
Uniunea Europeană sprijină digitalizarea economiilor și a societăților sale prin instituirea unui
nou program de finanțare, Europa digitală, pentru perioada 2021-2027. Prin aceasta se urmărește să
se promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum
aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul securității
cibernetice. Programul „Europa digitală” va susține organizarea de cursuri de formare în domeniul
competențelor digitale avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru IMMuri și pentru administrațiile publice. Asigurarea finanțării va face posibilă garantarea unui acces
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simplu, fiabil și fără sincope la serviciile publice digitale, spre exemplu prin extinderea
interoperabilității serviciilor publice la nivelul întregii Uniunii Europene.
În termeni generali, digitalizarea poate fi concretizată prin platforme și sisteme electronice,
diferite aplicații și tehnologii informatice care ajută în mod concret/punctual la rezolvarea,
eficientizarea sau automatizarea unor procese. Este important ca procesul de digitalizare a
administrației publice să fie durabil, iar în acest sens este nevoie de o bază solidă, cu accent pe
structuri de baze de date care pot asigura interoperabilitate. Digitalizarea, de pildă prin utilizarea GIS,
poate facilita administrarea teritoriului (în special prin PUG, PUZ, PUD, etc.), managementul
rețelelor de utilități publice, a traficului (de exemplu analiza traficului, sisteme de detectare a
incidentelor, etc.), finanțelor publice, investițiilor, turistic, procesul de emitere online a numeroase
tipuri de documente (în special certificări), etc.
Digitalizarea administrației publice este o etapă firească dacă observăm implementarea și
utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului
de afaceri, la care de adaugă mobilitatea și accesibilitatea foarte ridicată oferită de echipamentele
moderne de comunicații electronice. Atât la nivel regional cât și național este nevoie de recuperarea
întârzierilor în procesul de digitalizare. În plus, s-a observat existența unor decalaje mari între
mediul urban și cel rural privind infrastructura tehnologică care să permită digitalizarea serviciilor
din administrația publică locală.
Pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru este nevoie resurse
semnificative pentru creșterea eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării, pornind
de la promovarea importanței și oportunităților oferite de sisteme funcționale și sustenabile privind
digitalizarea serviciilor administrației publice locale și accesul la acestea în rândul populației până la
achiziția și implementarea de soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale în rândul
administrației publice locale. Este nevoie de o creștere semnificativă a numărului de instituții publice
din regiune care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii și aplicații digitale. În plus, acest
aspect se va reflecta și într-o creștere a numărului de utilizatori de noi produse, servicii și aplicații
digitale dezvoltate de întreprinderi sau în cadrul unor parteneriate dintre mediul economic și mediul
de cercetare.
La nivelul Regiunii Centru este nevoie de creșterea convergenței digitale prin creșterea nivelului
de educație digitală în rândul populației și folosirea de către administrația publică locală de sisteme
electronice simplificate și integrate. Astfel, este nevoie și de dezvoltarea competenţelor digitale
necesare în rândul personalului din administrația publică locală. În plus, atât la nivel regional, cât și
local este nevoie de creşterea încrederii populaţiei în mediul online prin evidențierea beneficiilor
noilor tehnologii și evidențierea avantajelor precum evitarea aglomerației la ghișee sau în trafic,
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reducerea birocrației, creșterea transparenței și a eficienței, etc. De asemenea, un mare accent trebuie
pus și pe securitatea cibernetică.
Este nevoie la nivel regional și local de politici și proiecte care susțin extinderea, dezvoltarea și
diversificarea de aplicații și soluții informatice cu rolul de a facilita cooperarea între cetățeni,
companii și administrația publică prin serviciile sale și care se reflectă în creșterea atractivității
interacțiunii dintre acestea, ceea ce va determina utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor
de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri.
De asemenea, un mare accent ar trebui pus pe dezvoltarea de parteneriate între mediul
decizional, economic și de cercetare, cu scopul atât de a optimiza interacțiunea între administrația
publică locală și beneficiari, cât și de a promova interacțiunea on-line a instituţiilor publice locale cu
cetăţenii prin crearea de platforme digitale bine structurate, atractive și accesibile și care conțin
informații complete.
În esență, este nevoie la nivelul administrației publice locale de implementarea de soluții
integrate pentru digitalizarea interacțiunii dintre instituțiile publice și cetățeni, care ulterior se
reflectă și în reducerea birocrației și simplificarea muncii funcționarilor publici. Un exemplu de
soluție software integrată este CityManager, care: facilitează interacțiunea dintre administrația
publică locală și cetățeni, cetățenii pot raporta simplu și rapid o problemă din spațiul public, online,
transpune comunicarea cu cetățenii într-o singură platformă online, crește eficiența funcționarilor
publici prin eliminarea procedurilor birocratice, simplifică munca de zi cu zi a funcționarilor publici
prin automatizare, reducerea și optimizarea costurilor operaționale din cadrul instituției publice,
crește satisfacția cetățenilor.
În perioada următorilor șapte ani, eforturile la nivelul Regiunii Centru se vor conjuga cu cele de
la nivel național pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite prin Strategia Națională privind
Agenda Digitală pentru România 2020 și accelerarea implementării măsurilor prevăzute în domeniile
cuprinse în acest document programatic în care se înregistrează întârzieri. Direcția principală de
acțiune se va axa pe susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local, incluzând ca măsuri
specifice:
➢ sisteme hard și soluții digitale în administrația publică județeană și în cea locală;
➢ dezvoltarea de infrastructuri specifice la nivel local și județean în domeniile educației,
sănătății și culturii;
➢ creșterea conținutului digital al activităților administrației publice locale și din domeniile
educației, sănătății și culturii;
➢ asigurarea interoperabilității pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel
local;
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➢ creșterea gradului uniformizare, de tipizare al documentelor/formularelor necesare emiterii
unor documente;
➢ publice (de ex. eliberare de avize, certificate și autorizații digitale);
➢ dezvoltarea abilităților digitale ale personalului din administrația publică locală și județeană;
➢ creșterea securității cibernetice a sistemelor digitale publice;
➢ stimularea utilizării de către cetățeni a serviciilor publice digitale;
➢ sprijin pentru intervenții de tip Smart City, aplicabile municipiilor și orașelor pe baza abordării
dezvoltării urbane durabile;
➢ dezvoltarea de platforme locale/regionale pilot de open innovation în domeniul Smart City.
1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de strategii de
dezvoltare locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea acțiunilor de
regenerare urbană
1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici precum și a localităților urbane
monoindustriale
Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, inovare și
specializare inteligentă
Obiectiv strategic: Tranziția spre o economie regională bazată pe cunoaștere prin modernizarea
tehnologică și digitalizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea
contribuției cercetării–dezvoltării-inovării la dezvoltarea economică a Regiunii Centru
Priorități specifice:
P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă
Pentru a facilita tranziția rapidă spre o economie competitivă bazată pe cercetare și inovare,
eforturile la nivel regional vor fi direcționate spre finanțarea următoarelor subpriorități:
▪

sprijinirea investițiilor de modernizare tehnologică și a activităților de inovare ale IMM-urilor, în
domeniile de specializare inteligentă și alte domenii cu contribuție substanțială la creșterea
economică a regiunii, inclusiv domenii emergente;

▪

susținerea digitalizării IMM-urilor, în domeniile de specializare inteligentă și alte domenii cu
contribuție substanțială la creșterea economică a regiunii, inclusiv domenii emergente;

▪

dezvoltarea centrelor/entități de transfer tehnologic și a centrelor de inovare, în domeniile de
specializare inteligentă;

▪

susținerea dezvoltării de către companii, de activități cu caracter inovativ pentru demonstrarea,
verificarea unor concepte privind produse, servicii, procese, atât în domeniile de specializare
inteligentă, cât și în alte domenii emergente, cu potențial de creștere;
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▪

formarea și specializarea personalului din companii pentru utilizarea noilor tehnologii de
producție, achiziționarea de competențe digitale și competențe în domeniile de specializare
inteligentă.
P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economic
În perioada 2021-2027, eforturile pentru asigurarea unui cadru propice pentru dezvoltarea
afacerilor vor fi direcționate spre:
▪

extinderea infrastructurii regionale și locale de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, zone
industriale, platforme logistice (inclusiv pentru produse agro-alimentare), incubatoare de afaceri,
centre de afaceri, camere de comerț etc);

▪

extinderea și diversificarea gamei de servicii oferite de către structurile de sprijin pentru afaceri;

▪

susținerea activității clusterelor inovative și ale altor structuri și rețele de cooperare, precum și a
activităților de promovare economică;

▪

susținerea activității Hub-urilor Digitale Inovatoare (EDIH-uri și alte HUB-uri digitale locale și
regionale).
P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică

inteligentă
Principalele măsuri din cadrul acestei priorități vor viza:
▪

dezvoltarea infrastructurilor de CDI din cadrul entităților publice (universități, centre, institute de
cercetare etc) și private;

▪

susținerea activităților de cercetare-dezvoltare derulate în cadrul entităților publice și private de
CDI;

▪

dezvoltarea de platforme de cooperare și susținerea parteneriatelor între instituții de cercetare,
companii și autorități publice;

▪

stimularea creării entităților economice bazate pe aplicarea rezultatelor cercetării;

▪

sprijinirea entităților economice bazate pe cercetare în primii 3 ani de viață, în domeniile de
specializare inteligentă și alte domenii cu contribuție substanțială la creșterea economică a
regiunii, inclusiv domenii emergente;

▪

susținerea participării entităților de CDI și a companiilor în programe europene de cercetare;

▪

dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice;

▪

formarea personalului din CDI pentru a se adapta noilor competențe cerute de dezvoltarea
tehnologică inclusiv în domeniile de specializare inteligentă.
P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI
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Pentru a crește gradul de internaționalizare al companiilor și al instituțiilor de cercetare-dezvoltare
din Regiunea Centru, pachetul de măsuri pentru perioada următorilor ani va viza două componente:
▪

sprijinirea participării IMM-urilor la diverse rețele internaționale de cooperare economică;

▪

conectarea clusterelor inovative și a altor structuri și rețele de cooperare la marile rețele europene
de sprijinire a companiilor și dezvoltarea de parteneriate internaționale;

▪

extinderea participării active a instituțiilor de cercetare din Regiunea Centru în rețelele europene
și dezvoltarea de parteneriate cu instituții de cercetare din străinătate;

▪

participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare,
inclusiv în KIC-uri (Knowledge Innovation Communities).
Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate”
Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii sociale a Regiunii Centru prin îmbunătățirea incluziunii

sociale, creșterea accesului la servicii de educație, sănătate și facilitarea integrării pe piața muncii
Priorități specifice:
P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor
şi accesului la educație la toate nivelurile
Obiectiv specific: Creșterea nivelului general de educație și îmbunătățirea calității și relevanței
procesului de formare profesională
3.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și a procesului educațional în
acord cu nevoile actuale de competențe și cerințele pieței muncii
Prioritatea de față își propune să intervină pe următoarele paliere:
▪

asigurarea accesului la serviciile de educație în unitățile școlare din Regiunea Centru prin:
îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite, grupuri
dezavantajate și în unitățile de învățământ supraaglomerate, o mai bună utilizare a spațiilor,
flexibilizarea spațiilor, astfel încât să poată fi realizată și adaptarea la situații precum cea generată
de pandemia COVID 19, creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar (creșe
și grădinițe); îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi;

▪

creșterea calității, condițiilor de siguranță și funcționare în unitățile școlare din Regiune prin
respectarea unor standarde minime pentru infrastructură și alinierea modului de proiectare a
facilităților la principiile de învățare; adecvarea utilităților școlare, în care se includ sistemele de
încălzire și de ventilație, canalizarea, colectarea deșeurilor și condițiile sanitare;

▪

îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare prin asigurarea și dezvoltarea unor medii
de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare și stimularea dezvoltării competențelor
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solicitate pe piața forței de muncă sau a celor fundamentale pentru succesul în viață și în societate:
asigurarea spațiilor necesare și dotărilor pentru biblioteci școlare, laboratoare etc.
3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ
profesional și tehnic
Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale TVET, începută în anii trecuți, trebuie
continuate și extinse pentru asigurarea unui proces educațional relevant și de calitate. Așadar, în
perioada 2021-2027, una dintre prioritățile regionale în domeniul educației o constituie
construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea (în anumite cazuri) și echiparea
infrastructurii educaționale pentru învățământul de nivel ISCED 3 - 4, în vederea atingerii
condițiilor optime de funcționare a unităților de învățământ. În acest sens, foarte importantă este
asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, softuri educaționale, cloud
educațional.
În plus, pentru adaptarea învăţământului la noile tehnologii va fi nevoie de construcția și dotarea
unor centre de educaţie şi formare profesională inițială precum și de crearea cel puțin a unui
campus școlar pentru VET în fiecare județ al Regiunii Centru.
3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar
În perioada 2021-2027, una din prioritățile regionale de investiții se va îndrepta spre construcția,
reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul
terțiar.
3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale
Utilizarea mijloacelor electronice și accesarea internetului au devenit o necesitate în societatea
contemporană, iar sistemul de educație trebuie să asigure atât achiziția și dezvoltarea competențelor
digitale ale elevilor și să ofere, în același timp, un exemplu pentru celelalte segmente ale societății.
În lumina acestor exigențe, sistemul de educație din Regiunea Centru trebuie modernizat pentru a se
asigura atât infrastructura digitală specific, cât și achiziția softurilor necesare și pregătirea
cadrelor didactice pentru a le utiliza în procesul educativ. În sensul celor de mai sus, în perioada
următoare sunt necesare acțiuni și eforturi investiționale la nivel regional pentru:
▪

modernizarea și extinderea infrastructurii informatice și asigurarea conexiunilor broadband
pentru toate unitățile de învățământ din Regiunea Centru;

▪

echiparea și achiziția de softuri educaționale, pentru elevi, studenți și cadre didactice;

▪

asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale etc.) pentru
utilizarea și evaluarea competențelor digitale;

▪

asigurarea suportului educațional digital pentru formarea profesională în acord cu tendințele
actuale;
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▪

modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării competențelor cheie, inclusiv a
celor digitale și pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile pieței muncii.
3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social
Prioritatea privind creșterea accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

include un ansamblu coerent de măsuri care, în esență, facilitează adaptarea sistemului
educațional la cerințele specifice ale diferitelor categorii vulnerabile, pe de o parte și oferă
suport material elevilor și familiilor acestora pentru parcurgerea ciclurilor educaționale, pe de
altă parte. Preconizăm în perioada 2021-2027 implementarea următoarelor tipuri de acțiuni și
măsuri:
▪

reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru elevii din grupurile
vulnerabile;

▪

asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare, inclusiv a softurilor educaționale;

▪

derularea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională;

▪

adaptarea curriculumului, precum și dezvoltarea de materiale educaționale;

▪

servicii de mentorat;

▪

pregătirea personalului care oferă servicii de educație și îngrijire, inclusiv servicii suport;

▪

formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale
speciale/dizabilități;

▪

sprijinirea dezvoltării metodelor, tehnicilor didactice și adaptarea acestora la nevoile elevilor
din grupurile vulnerabile;

▪

implementarea unor programe flexibile de tip ”a doua șansă”;

▪

servicii de educație și îngrijire pentru antepreșcolari (inclusiv acoperirea cheltuielilor de
funcționare);

▪

identificarea nevoilor educaționale specifice studenților aparținând grupurilor vulnerabile,
inclusiv prin oferirea unor măsuri de acompaniere, consiliere etc.

Pentru a asigura șanse cât mai mari de reușită măsurilor de ordin educațional, este necesară
implementarea, în paralel, a unei palete ample de măsuri de natură socială, cu accent pe elevii
aparținând grupurilor vulnerabile, pentru a-i stimula să finalizeze învățământul obligatoriu și apoi săși continue studiile profesionale și liceale. Aceste măsuri pot fi grupate pe următoarele obiective
specifice:
▪

asigurarea serviciului de transport al elevilor din mediul rural către școli/licee;

▪

asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse;

▪

oferirea de măsuri de acompaniere pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile (vouchere,
îmbrăcăminte, încălțăminte etc.);
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▪

asigurarea intervențiilor conexe celor educaționale (sănătate, sănătate mintală, recuperare etc.);

▪

dezvoltarea de programe de tip „școală după școală”, care să includă suport educațional, consiliere
și activități recreative și de socializare.
3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de învățare

pe parcursul întregii vieți
P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
Obiectiv specific: creșterea gradului regional de ocupare a populației în vârstă de muncă
În perioada următoare, eforturile la nivel regional pentru atingerea obiectivului de creștere a
ocupării trebuie să se focalizeze pe câteva priorități specifice: încurajarea antreprenoriatului, a
întreprinderilor sociale și a ocupării pe cont propriu, facilitarea accesului pe piața muncii a
categoriilor dezavantajate social prin măsuri specifice de sprijin, stimularea perfecționării și
reconversiei profesionale, încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă, încurajarea îmbătrânirii
active, modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței de
muncă.
3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării
Este deci nevoie, în perioada următoare, de susținerea antreprenoriatului prin implementarea
unor programe și pachete de măsuri bine țintite. Menționăm în acest sens câteva tipuri de intervenții:
▪

programe de sprijin antreprenorial (tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, etc), inclusiv prin
activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate;

▪

acordare de sprijin personalizat (tutorat, mentorat) și servicii sau activități de consiliere;

▪

acordare de sprijin financiar pentru inițierea și susținerea unei afaceri în primul an de funcționare;

▪

asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor
sau punerea la dispoziție a unor spații și servicii de tip coworking.
3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate social
Pentru a facilita accesul pe piața muncii al persoanelor aparținând categoriilor sociale menționate

mai sus este nevoie de un sprijin complex și diferențiat, sub forma unor pachete de măsuri de
ocupare în vederea integrării acestora pe piața muncii care să cuprindă diferite măsuri combinate:
▪

servicii personalizate de profilare, informare, consiliere și orientare;

▪

sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii urmărind integrarea
socioprofesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii;

▪

îmbunătățirea nivelului de competențe prin programe de formare profesională/ucenicie la locul
de muncă/stagii/alte programe de pregătire;

▪

furnizarea unor pachete de măsuri de evaluare și certificare a competențelor în vederea asigurării
mobilității în carieră și pe piața muncii;
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▪

servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în contexte informale sau
nonformale;

▪

furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru
categoriile de persoane dezavantajate în piața muncii;

▪

furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, și formare profesională în meserii
tradiționale, alături de cele de ocupare, pentru comunitatea romă și nu numai.
3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii
3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței

de muncă
3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă
3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă
3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici
P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
Obiectivul specific: Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin acces în mod egal
la infrastructură socială și serviciile aferente adaptate nevoilor persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile și comunităților marginalizate sau dezavantajate
Priorități specifice:
3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
sociale
3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate
nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile
În perioada 2021-2027 este nevoie înființarea, dezvoltarea și/sau diversificarea serviciilor
sociale cu accent pe:
▪

servicii sociale integrate și a altor servicii adaptate nevoilor persoanelor din grupuri vulnerabile,
comunități defavorizate sau marginalizate;

▪

servicii de prevenție pentru persoanele care prezintă riscuri sociale;

▪

facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a comunităților marginalizate
(inclusiv migranți) prin programe ce facilitează creșterea nivelului de educație și a competențelor
profesionale, dezvoltarea psiho-socială și o mai bună integrare pe piața muncii, inclusiv prin
încurajarea antreprenoriatului social;

▪

reintegrarea socio-profesională a copiilor și a persoanelor cu dizabilități ca urmare a reducerii
instituționalizării acestor tipuri de peroane vulnerabile.
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3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii
de calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile
În perioada 2021-2027 este nevoie la nivelul Regiunii Centru de o creștere semnificativă a
capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii de calitate și adaptate
nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile prin proiecte care vizează:
▪

facilitarea accesului la formare profesională continuă a personalului cu atribuții în domeniul
social, în special servicii sociale integrate, prin susținerea, finanțarea și implementarea de
programe de perfecționare și formare profesională continuă: cursuri de perfecționare, cursuri de
specializare, schimb de bune practici, internship, etc.;

▪

dezvoltarea, implementarea și asigurarea sustenabilității de platforme electronice ce vizează
informatizarea și digitalizarea serviciilor;

▪

dezvoltarea de proiecte de CDI pentru realizarea de aplicații cu utilizare în domeniul social;

▪

facilitarea accesului persoanelor din grupuri vulnerabile la servicii sociale personalizate, adaptate
nevoilor;

▪

creșterea capacității de elaborare și implementare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității.
P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea

serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Obiectivul strategic: Îmbunătățirea accesului, a eficienței și calității serviciilor medicale oferite
populației inclusiv prin dezvoltarea de noi instrumente bazate pe CDI și creșterea capacității acestuia
de adaptare la situații precum criza COVID-19
3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la nivel
regional, județean şi local
3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și comunitățile
marginalizate
3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate
3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și
organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta un
parteneriat pentru sănătate
Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
Obiectiv strategic: Creșterea calității vieții locuitorilor Regiunii Centru prin reducerea emisiilor
de CO2 și o mai bună gestionare a resurselor, conservarea biodiversității și creșterea adaptării la
schimbările climatic
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P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru
Următoarele categorii de măsuri au fost identificate la nivelul Regiunii Centru care necesită sprijin
financiar pentru investiții care vor duce la creșterea calității mediului
4.1.1 Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare
Gradul actual de acoperire cu infrastructură și servicii edilitare este deficitar atât în mediul urban,
dar mai ales în mediul rural, această situație având consecințe asupra calității mediului și a calității
vieții locuitorilor.
4.1.2 Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone afectate de
poluare istorică
Scopul acestei măsuri este de a crește calitatea vieții locuitorilor din așezările urbane printr-o mai
bună alocare și utilizare a spațiilor urbane în folosul cetățenilor și reducerea poluării prin diminuarea
suprafețelor contaminate, cu poluare istorică
4.1.2.1 Regenerare urbană sustenabilă
4.1.2.2 Refacerea siturilor industriale contaminate
P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale
4.2.1 Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale
Tipuri de acțiuni care vor fi finanțate vizează:
▪

Reabilitarea energetică a clădirilor publice şi private (blocuri de locuinţe), pentru scăderea
emisiilor de CO2 și scăderea consumului de energie, inclusiv integrarea unor sisteme de
încălzire/răcire performante, bazate pe utilizarea surselor alternative de energie

4.2.2 Sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus de energie și creșterea utilizării
SRE și combustibililor alternative
4.2.3. Creșterea capacității actorilor din mediul public și privat de a contribui la tranziția către
economia circulară
P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale
Obiectiv specific: Stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din
Regiunea Centru, inclusiv valorificarea potențialului natural de la nivel regional
Pentru perioada 2021-2027, s-au identificat următoarele măsuri:
▪

consolidarea biodiversității în Regiunea Centru prin intervenții în restabilizarea ecosistemelor
degradate din regiune și gestionarea durabilă a acestora, inclusiv prin promovarea utilizării
infrastructurii verzi și albastre în zonele urbane și rurale din regiunea Centru și formularea
unor răspunsuri integrate în profil teritorial pentru provocările legate riscurile la care mediul
înconjurător este supus la nivel regional. Menținerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate
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se va realiza în acord cu obiectivele Politicii de Coeziune 2021-2027 (OP 2 „O Europă mai
Ecologică” și OP 5. ”O Europă mai aproape de cetățeni”);
▪

implementarea planurilor de management, a seturilor de măsuri de conservare și a planurilor
de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar, în special
monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importantă
comunitară din regiune, reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor
de apă din Regiunea Centru în vederea protecției biodiversității (de exemplu, pasaje de trecere a
ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă etc), intervenții privind
crearea şi menținerea coridoarelor ecologice, crearea și menținerea coridoarelor de migrație a
speciilor, conservarea conectivității şi funcționalității ecologice, menținerea şi/sau îmbunătățirea
conectivității pentru rețeaua de arii protejate, inclusiv a rețelei Natura 2000, etc. De asemenea,
vor fi sprijinite acțiunile de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și
ecosistemelor (monitorizarea și evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoașterea factorilor de
presiune exercitați asupra biodiversității, inclus a speciilor invazive etc.);

▪

protejarea habitatelor naturale în fața schimbărilor climatice și crearea unui peisaj
permeabil, care să asigure interconectivitatea zonelor naturale, fără a afecta populația privind
expunerile la riscurile provocate de fenomene meteorologice și hidrologice extreme;

▪

conservarea biodiversității zonelor montane din regiune și valorificarea sustenabilă a
acestor resurse. Majoritatea ariilor protejate din regiune se găsesc în arealele montane. Printr-o
abordare integrată se are în vedere valorificarea sustenabilă a resurselor existente și punerea în
valoare a diversității floristice, faunistice și peisagistice a acestor zone;

▪

îmbunătățirea cunoștințelor, educației și competențelor din domeniul biodiversității;

▪

continuarea activaților de conștientizare și informare a tuturor factorilor interesați cu privire la
măsurile de conservare și protejare a biodiversității.
P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale
Pornind de la strategiile europene și având în vedere contextul regional, în urma întâlnirilor cu

grupurile locale și grupul tematic „Mediu, energie, schimbări climatice”, pentru perioada 2021-2027,
au fost definite următoarele măsuri ce contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice și
prevenirea riscurilor naturale la nivelul Regiunii Centru:
▪

studii și acțiuni de cercetare inovare care să contribuie la reducerea impactului
schimbărilor climatice asupra calității mediului și sănătății populației din Regiunea Centru,
inclusiv asigurarea unui cadru eficient pentru implementarea, în comun cu parteneri internaționali,
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a unor proiecte de cercetare ce vizează măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și reducerea
gazelor cu efect de seră generate la nivel regional;
▪

acțiuni ce vizează diversificarea/reconversia economică, crearea de noi oportunități de piață,
inclusiv sprijinirea investițiilor în tehnologii și procese inovative și ecologice care să
contribuie la atenuarea schimbărilor climatice de la nivel regional. Schimbările climatice pot
cauza modificări semnificative ale calității și disponibilității resurselor naturale, afectând multe
sectoare economice, inclusiv producția de alimente;

▪

creșterea gradului de prevenire a producerii riscurilor naturale și reducerea efectelor şi a
pagubelor cauzate de acestea, în principal de inundații și secetă;

▪

dezvoltarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice
severe și/sau alte acțiuni ce contribuie la o mai bună gestionare a situațiilor de urgență generate
de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă
hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale
cursurilor de apă, alunecări de teren;

▪

acțiuni de împădurire și de gestionare a fondului forestier existent la nivel regional; Pădurile
sunt o verigă esențială în ciclul global al carbonului. Creșterea suprafeței împădurite de la nivel
regional și menținerea lor într-o structură corespunzătoare și o stare fitosanitară bună
contracarează concentrațiile din ce în ce mai mari de gaze cu efect de seră din atmosferă și
influențează în mod pozitiv microclimatul și implicit culturile agricole și așezările umane. Pe de
altă parte, degradarea pădurilor şi/sau conversia destinației forestiere a terenurilor către alte
folosințe poate genera emisii importante de GES ca urmare a degradării biomasei şi/sau a
mineralizării materiei organice din sol, transformându-le într-o sursă de CO2;

▪

continuarea acțiunilor de conștientizare privind schimbările climatice.
Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural
Obiectiv strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin

valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și
recreative
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune în ultimele
decenii. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple. Industria turistică generează un
număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu au o durată de amortizare
relativ scurtă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a dezvoltării turismului. Turiștii
creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum, stimulând astfel sectorul terțiar al
economiei (serviciile, comerțul, industriile artizanale etc). În același timp, localitățile turistice tind să
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aibă o infrastructură edilitară și de servicii mai dezvoltată. Sectorul transporturilor și sectorul
imobiliar sunt alte două ramuri importante care au de câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie
avute în vedere, de asemenea, avantajele indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului
pentru acele regiuni care înregistrează un mare aflux de turiști.
Cu o natură extrem de generoasă și un patrimoniu cultural de o mare valoare, Regiunea Centru
dispune de un potențial turistic ridicat și diversificat. Fără a încerca o separare netă între formele de
turism practicate în Regiunea Centru, considerăm utilă o analiza diferențiată a acestora. Din
majoritatea cercetărilor și studiilor elaborate până în prezent a rezultat concluzia că formele de turism
cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul cultural, turismul montan, ecoturismul,
turismul balnear și turismul rural.
Priorități specifice:
P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
5.1.1 Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-istoric
5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural
5.1.3. Revigorarea turismului balnear și de sănătate
În următorii șapte ani eforturile regionale vor sprijini implementarea de măsuri și intervenții care
vor viza:
▪

conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu incluse în lista
UNESCO, a celor incluse în grupele valorice A și B din Lista Monumentelor Istorice;

▪

refacerea și realizarea de marcaje pentru traseele turistice și traseele de alpinism, realizarea de căi
de acces, locuri de popas și campare, amenajarea de puncte de observație, refugii montane;

▪

dotarea cu echipamente de siguranță și salvare pentru zona montană a centrelor Salvamont;

▪

reabilitarea bazelor de tratament existente și crearea de noi baze de tratament în localitățile cu
potențial balnear și balneoclimatic;

▪

modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în localitățile cu potențial balnear și
balneoclimatic;

▪

modernizarea și extinderea infrastructurii de agrement în localitățile cu potențial balnear și
balneoclimatic;

▪

crearea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii mofetelor, mofetoterapiei pentru
tratamente balneare complementare.
P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și

îmbunătățirea serviciilor specifice
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5.2.1. Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și dezvoltarea structurilor de primire
turistică în zonele în care se înregistrează deficit de spații de cazare
5.2.2. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și îmbunătățirea
serviciilor specifice
5.2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret
5.2.4. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale
inovatoare
În următoarea perioadă investițiile regionale privind modernizarea și extinderea infrastructurii
turistice de cazare și de agrement vor viza cu precădere:
▪

modernizarea infrastructurii de cazare;

▪

extinderea infrastructurii de primire turistică la nivelul zonelor turistice în care se înregistrează
deficit de spații de cazare;

▪

modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement;

▪

modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret (tabere școlare, centre de tineret);

▪

reabilitarea spațiilor cu destinație culturală (muzee, spații expoziționale, teatre, săli de de
spectacole etc);

▪

dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare (ex. spații/huburi culturale multifuncționale,
biblioteci comunitare, cluburi de lectura, cluburi green impact etc);

▪

reabilitarea, crearea și dezvoltarea infrastructurilor destinate turismului bazat pe produse
artizanale, meșteșugărești, prin crearea de ateliere de prezentare.
P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea

activităților turistice
5.3.1. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternative
5.3.2. Sprijinirea activităților de promovare și informare ale organizațiilor de management al
destinației
5.3.3. Dezvoltarea activităților economice conexe turismului
În vederea implementării acestei priorități la nivel regional, pachetul de măsuri va viza în
principal:
▪

susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ cu potențial de creștere
(turism gastronomic, viticol, cicloturism, turism de aventură etc);

▪

crearea de organizații de management al destinației turistice și sprijinirea activității acestora
(informare, promovare, marketing etc ), întărirea OMD-urilor existente;

▪

impulsionarea activităților economice și artistice în conexiune cu dezvoltarea turismului local
(artizanat, suveniruri locale, evenimente culturale).
42

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism
5.4.1. Atragerea și menținerea forței calificate de muncă în turism
5.4.2. Pregătirea profesională inițială și formarea profesională continuă a forței de muncă în
turism
Pentru a dispune o forță de muncă suficientă și mai bine pregătită, eforturile regionale din
perioada următoare vor include măsuri pentru a asigura:
▪

îmbunătățirea formării profesionale inițiale de nivel liceal și universitar în domeniul turismului,
inclusiv prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale;

▪

susținerea sistemului dual de învățământ în domeniul serviciilor turistice;

▪

susținerea activităților de formare profesională continuă în domeniul turismului;

▪

sprijinirea reconversiei profesionale și încurajarea mobilității lucrătorilor în turism.
Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
Obiectiv strategic: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin

valorificarea potențialului natural și uman al acestora
Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependența masivă de o singură ramură
economică - agricultura. Agricultura de semi-subzistență practicată în mare parte din zonele rurale
ale Regiunii Centru se caracterizează prin predominanța exploatațiilor agricole de dimensiuni mici,
forța de muncă îmbătrânită, ponderea scăzută a muncii mecanizate în procesul de producție și,
bineînțeles, o valoare scăzută a veniturilor obținute. Fermele mici/fermele de familie reprezintă o
componentă semnificativă a specificului agriculturii și al spațiului rural din România și de aceea este
nevoie de sprijinirea mai fermă a acestor exploatații agricole de mici dimensiuni, în concordanță cu
principiile stabilite prin noua Politică Agricolă Comună.
Pădurile reprezintă o altă resursă economică importantă, însă prin valorificarea incompletă a
masei lemnoase se obțin mai puține venituri decât în majoritatea țărilor europene iar prin exploatarea
într-o manieră nesustenabilă se pune în pericol dezvoltarea economică durabilă a zonelor împădurite.
O situație atipică se întâlnește în comunele din preajma marilor orașe ale regiunii care beneficiază
de o infrastructură edilitară relativ dezvoltată, o economie puternică și diversificată (întreprinderi
industriale moderne, servicii, depozite, zone comerciale moderne), aceste localități funcționând ca o
extindere de facto a orașelor propriu-zise.
Prioritățile specifice:
P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor
Măsuri:
▪

modernizarea exploatațiilor agricole prin susținerea investițiilor în domeniu;
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▪

sprijinirea dezvoltării sistemelor locale de irigații;

▪

crearea și modernizarea centrelor logistice pentru agricultură;

▪

dezvoltarea centrelor de servicii pentru agricultură;

▪

crearea și modernizarea unităților mici și mijlocii de procesare a produselor agricole situate în
mediul rural;

▪

sprijinirea dezvoltării lanțurilor alimentare scurte;

▪

susținerea tinerilor fermieri și a specialiștilor agricoli;

▪

susținerea perfecționării profesionale a fermierilor și a serviciilor de consultanță agricolă;

▪

sprijinirea școlilor profesionale și vocaționale în domeniul agriculturii.
P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane
La nivelul Regiunii Centru este necesară, de asemenea, implementarea unor măsuri specifice

pentru valorificarea durabilă a resurselor, stabilizarea populației, menținerea identității culturale,
creșterea puterii economice a comunităților locale, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și
protecției mediului natural. În vederea susținerii dezvoltării durabile a economiei agroalimentare a
zonei montane, preconizăm implementarea următoarelor tipuri de măsuri în perioada 2021-2027:
▪

susținerea înființării de microunități de prelucrare industrială a materiilor prime agricole în zonele
montane;

▪

instituirea unui sistem de plăți compensatorii, specifice zonei montane și susținerea activă a
alternativelor economice viabile pentru păstrarea practicilor tradiționale;

▪

sprijinirea printr-un sistem de prime a producătorilor din aria montană care realizează produse cu
certificări DOP - Denumire de Origine Protejată, IGP – Indicație Geografică Protejată, STG –
Specialitate Tradițională Garantată;

▪

instituirea unui sistem de sprijinire al producătorilor care prelucrează fructele de pădure.
P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional
Măsuri:

▪

modernizarea exploatațiilor silvice prin susținerea achiziționării de mașini și echipamente
specifice;

▪

dezvoltarea infrastructurii de transport forestier;

▪

stimularea utilizării în scop energetic a reziduurilor forestiere și agricole;

▪

susținerea acțiunilor de împădurire și întreținere a pădurilor;

▪

încurajarea certificării managementului forestier ca și management forestier responsabil și a
companiilor ce activează în acest domeniu;

▪

dezvoltarea unor infrastructuri de colectare, depozitare și procesare a fructelor de pădure.
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P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile
rurale
Măsuri:
▪

susținerea afacerilor în domenii economice neagricole;

▪

crearea de noi instrumente financiare adaptate situației existente în mediul rural inclusiv pentru
persoane fizice - producători agricoli sau neagricoli;

▪

îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural;

▪

conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului uman, cultural și natural locală prin
dezvoltarea de proiecte pilot și apoi replicarea acestora la nivel regional/național;

▪

promovarea instrumentelor moderne de întărire și recunoaștere a identității locale.
P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
Măsuri:

▪

extinderea și modernizarea rețelelor de apă potabilă;

▪

extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare;

▪

extinderea și modernizarea serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor menajere;

▪

modernizarea rețelei de drumuri comunale;

▪

extinderea rețelelor de iluminat public și a sistemelor pentru asigurarea siguranței publice.
P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare
Măsuri:

▪

reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sociale din mediul rural;

▪

reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii cultural-recreative din mediul rural;

▪

reabilitarea căminelor culturale, bibliotecilor, caselor comunale, caselor memoriale și
minimuzeelor locale de artă, artizanat și meșteșugărești;

▪

sprijinirea cooperării între diverși actori și comunități rurale în cadrul unor acțiuni integrate vizând
dezvoltarea teritorială.

3.2. Strategia de dezvoltare a județului Alba, 2021-2027

Viziune:

În anul 2030, Județul Alba este:
•

Un județ care conectează, promovează și susține dezvoltarea afacerilor păstrând și atrăgând noi
companii!
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•

Un județ care răspunde nevoilor cetățenilor prin servicii adecvate, eficiente și de calitate!

•

Un județ care promovează posibilități de odihnă și recreere variate într-un cadru natural și o
atmosferă culturală de excepție!

•

Un județ în care asigurăm o administrare integră, transparentă și responsabilă, înțelegând că
deciziile pe care le luăm astăzi vor avea un ecou peste mai multe generații!

Misiune:
Viziunea proiectează imaginea județului de mâine în care domeniile economice, sociale și de
mediu vor transfera noi sarcini către administrațiile locale, cu scopul de a transforma în viitor viziunea
în realitate. Administrația este pregătită să abordeze dezvoltarea printr-un proces de pregătire,
implementare și evaluare a deciziilor prin proceduri eficiente de lucru.
Pentru atingerea viziunii, Consiliul Județean Alba va oferi cetățenilor săi servicii publice de
calitate, sprijin pentru o dezvoltare economică de succes și o administrare transparentă bazată pe
următoarele valori:
1. Respect - cetățenii fiind tratați egal, cu demnitate și compasiune
2. Onestitate - administrația acționând corect și cu integritate
3. Răspundere - administrația fiind responsabilă pentru toate acțiunile întreprinse și în interacțiune
cu publicul
4. Angajament în furnizarea serviciului public pentru cetățenii județului, corect și echitabil.

Principii:
Șase principii directoare susțin punerea viziunii în aplicare, după cum urmează:
1. Coeziunea teritorială - Viziunea susține dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată,
încurajând dezvoltarea integrată a zonele urbane, rurale și cadrului natural, sprijinind
conectivitatea teritorială a persoanelor, comunităților și firmelor, gestionând și oferind
accesibilitate la peisajului ecologic și cultural al județului. Viziunea este proiectată astăzi
pentru oamenii, resursele și valorile naturale și culturale ale generațiilor de mâine, în respectul
indivizilor și diversității de valori ale acestora.
2. Dezvoltarea durabilă – Viziunea trebuie să conducă la rezultate de durată, prin creșterea
competitivității județului, prin ridicarea standardului de viață a populației, creșterea gradului
de ocupare a forței de muncă, cu prioritate tineri și conservarea şi protejarea mediului natural
și construit. Pentru asigurarea durabilității proiectelor, un accent special va fi pus pe
capacitatea de finanțare a beneficiarilor publici, de operare și întreținere a proiectelor după
46

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

finalizare. Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027 partea a II-a:
Formularea Strategiei 15 IHS Romania SRL – ianuarie 2021
3. Integrarea și coordonarea – Viziunea conduce către propunerea pachetului de politici
sectoriale, susținute logic de programe și proiecte necesare rezolvării problemelor prioritare
și atingerii coeziunii sociale, teritoriale și creșterii competitivității economice a județului.
Sinergia proiectelor, valoarea adăugată a unui proiect pentru un alt proiect realizat anterior,
sau propus pentru finanțarea în perioada 2021-2027, este esențială.
4. Participarea și transparența – Viziunea pune preț și recunoaște contribuția comunităților,
instituțiilor și autorităților publice, ONG-urilor și voluntarilor interesați în dezvoltarea viitoare
a județului. În realizarea strategiei, este necesară colaborarea atât între autoritățile județene și
autorități locale, furnizori de servicii publice, cât şi între echipele de proiect și grupurile de
lucru și comunitatea locală. Participarea tuturor actorilor locali la formularea strategiei este
esențială pentru ca aceștia să se identifice cu obiectivele şi programele formulate și să asigure
mai departe monitorizarea procesului de implementare.
5. Calitatea și responsabilitatea – Viziunea pledează pentru excelență prin îmbunătățirea
continuă a planificării, a investițiilor, a managementului și a formelor de parteneriat.
Formularea și implementarea strategiei este un proces orientat către obținerea de rezultate.
Succesul comunităților de a-şi planifica viitorul dorit este determinat și de administrația
publică județeană, care funcționează eficient, are experiență în realizarea de documente
strategice și politici publice și poate mobiliza toți factorii cu responsabilități în implementarea
strategiei, după aprobarea acesteia.
6. Adaptabilitate și flexibilitate – Viziunea are un orizont de acțiune pe termen lung în care
nevoile, interesele cetățenilor și ale firmelor se schimbă sub impactul revoluției tehnologice,
al regulilor pieței libere, al schimbărilor climatice, condițiilor de sănătate (ex. epidemii,
pandemii) etc. Pentru a răspunde în timp util la aceste schimbări trebuie folosite metode
moderne de culegere și stocare a datelor teritoriale, demografice, sociale și economice, dar și
proceduri de completare cu noi proiecte venite din partea comunităților, proiecte care răspund
noilor schimbări.
Obiective strategice și specifice/sectoriale de dezvoltare:
Strategia conectează problemele și nevoile județului cu obiective integrate de dezvoltare,
coroborând sectoarele vitale ale vieții comunitare cu specificul teritoriul județului Alba. In formularea
obiectivelor sa considerat esențială coordonarea acestora cu rezultatele ce vor fi atinse și indicatorii
cheie ce pot fi monitorizați pe parcursul implementării strategiei. Obiectivele strategice cuplează
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sistemul urban și rural cu valorile cadrului natural, cu calitatea vieții comunităților, dezvoltarea
economică, cu gradul de accesibilitate și mobilitate. Acest agregat este susținut de capacitatea
administrativă, a cărei performanță asigură realizarea strategiei în parametrii formulați.
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei
județului
Justificarea obiectivului:
Accesul la cunoaștere într-o lume globală și competitivitatea economică nu pot fi abordate
separat, nici tematic, nici spațial. Competitivitatea bazată pe avantajele poziționării geografice oferă
noi oportunități de valorificare a amplasamentelor pentru noi investiții. Dacă la nivelul comunităților,
cunoașterea favorizează procesul de identificare a schimbării în sectoarele ce determină creșterea
factorilor de localizare și modul de adaptare la schimbare a acestor comunități, la nivelul indivizilor
abilitățile, cunoștințele și calificările dobândite pe parcursul vieții facilitează accesul la piața de
muncă și valorificări inovative ale potențialului economic al județului Alba.
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă: Creșterea
gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la
localizarea de noi firme și vizitatori
Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă: Asigurarea necesarului de forță de muncă
calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă: Diversificarea și
modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri: Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității economiei
județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism: Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea
infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial
ale județului
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură: Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea
siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată
ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor care asigură creșterea
calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
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Justificarea obiectivului:
Investițiile realizate și creșterea economică au schimbat imaginea județului, acesta devenind o
societate multiculturală complexă, cu un stil de viață mult mai divers, rezultat al cererii rezidenților,
firmelor și vizitatorilor, cu interese și așteptări diferite, uneori contradictorii, ce solicită modificări ce
privesc modul de locuire, de muncă, și de recreere. Implementarea de noi măsuri în sprijinul asigurării
unui nivel ridicat al calității vieții trebuie să fie abordată integrat, pentru a asigura creșterea
atractivității zonelor rurale și urbane în mod durabil. Calitatea vieții și incluziunea socială solicită
integrarea politicilor sectoriale în materie de locuințe, echipare edilitară, îngrijire medicală, educație
și siguranță, într-un context spațial cu funcțiuni și nevoi complexe.
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public: Creșterea atractivității, funcționalității și
siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate
și servicii sociale: Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al
celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație,
sănătate și sociale
Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază: Modernizarea rețelelor de
infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii
de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de
recreere: Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea
durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru
locuitori și turiști
Justificarea obiectivului:
Județul Alba trece la un alt nivel de dezvoltare, bazat pe o abordare ecologică, în care factorii
antropici și natura conlucrează pentru a asigura o dezvoltare durabilă într-un teritoriu atractiv și sigur
în fața schimbărilor climatice. Resursele naturale au reprezentat baza economică a județului.
Patrimoniul natural a ajutat, prin resurse, comunitățile locale în dezvoltarea lor economică și socială.
In ultimul deceniu, sub efectul influenței economiei globale, noi activități economice au devenit lideri
în dezvoltarea județului. Mai mult, schimbările în comportamentul comunităților privind înțelegerea
valorii în timp a resurselor naturale, într-o manieră prudentă și durabilă, conduc către alte concepte
cheie, precum prevenire, protejare, energie verde, economie circulară, etc.
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Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde:
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre:
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la
schimbările climatice
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde: Reducerea emisiilor cu
efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară: Prevenirea generării și
depozitării deșeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare: Reducerea surselor de poluare și a procesului de
degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
Obiectiv strategic 4: Întărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și
calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Justificarea obiectivului:
Dezvoltarea durabilă a județului solicită și o dezvoltare durabilă a capacității de planificare a
resurselor economice, sociale și teritoriale, dar și de răspuns la problemele generate de dezvoltarea
economică și de impactul schimbărilor climatice. Misiunea consiliului județean în perioada 20212027 solicită o eficientizarea a procesului integrat de informare, coordonare, pregătire, implementare
și evaluare a deciziilor, dar și o mai mare apropiere de cetățeni prin creșterea și diversificarea
capacității de comunicare cu diverse grupuri interesate în dezvoltarea județului Alba. Digitalizarea
serviciilor și eficientizarea procesului de lucru prin folosirea de mijloace TIC, conduc la reducerea
timpului de răspuns la acte administrative, informare on-line și la creșterea accesului cetățenilor în
procesul de luare a deciziilor legate de probleme de interes local.
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență: Implementarea de
soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii
publice adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă: Asigurarea resurselor umane,
financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării județului
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4. Programe și surse de finanțare disponibile
4.1.Programe operaționale
Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de bani
aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în
perioada de programare 2021-2027.
7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management:
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 20212027: 2,143 miliarde euro;
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro;
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro;
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro;
Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro;
Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro;
Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro.
Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de
Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.
Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni.
Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde de
euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027.
Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel:
▪

19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori
sănătății;

▪

6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi sprijinite
incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă.

▪

4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru a
dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;

▪

1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini
diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în perioada
2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din luna iulie 2020.
Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30
miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro).
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Programul Operațional Regional – Regiunea Centru 2021-2027
Obiectivul general al POR Centru 2021-2027 își propune să găseasca soluții de creștere a
competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale
sprijinind dezvoltarea mediului de afaceri prin competitivitatea CDI și a IMM, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor prin digitalizarea în administrație și afaceri, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice
potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Prin investițiile propuse a se finanța se dorește valorificarea potențialului inovativ existent în
domeniile de specializare inteligentă, potențial încă insuficient asimilat de firme. Astfel se dorește
sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare și transfer tehnologic care să permită inovarea și
transferul de tehnologie către firme, dar și susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de
întreprindere, precum și a modernizării industriale la nivelul firmelor coroborat cu susținerea
structurilor de sprijinire a afacerilor.
POR Centru 2021-2027 are la bază următoarele obiective strategice regionale, identificate și
prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a
regiunii, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele strategice
naționale și europene relevante:
O 1 - O Europă mai inteligentă
Prin investitiile propuse se prevede dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea
acestora in vederea imbunatatirii interactiunii cu cetatenii si mediul economic, dar in acelasi timp si
pentru imbunatatirea activitatii administratiilor prin eficientizarea luarii deciziilor. De asemenea se
propun investitii care sa determine creșterea gradului de digitalizare în întreprinderile din regiune –
adoptare soluții digitale avansate pentru producție și administrarea afacerii.
Componenta de digitalizare destinată cetățenilor și administrației este asociată intervențiilor care
susțin inițiativele de smart city pentru a fi plasată într-un context coerent și pentru a sublinia relația
dintre informatizarea administrației și modernizarea modului de locuire a spațiului urban în beneficiul
cetățenilor.
O 2 - O Europă mai verde
Obiectivele regionale în materie de dezvoltare teritorială sustenabilă își propun îmbunătățirea
protecției naturii și a biodiversității, dezvoltarea infrastructurii verzi și atenuarea efectelor
schimbărilor climatice.
Calitatea vieții în mediul urban și sănătatea locuitorilor depind în mod considerabil de
infrastructura și serviciile existente, inclusiv de suprafața zonelor verzi.
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Aceasta vizează creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Regiunii Centru pe de o parte
prin îmbunătățirea performantei energetice a fondului existent de clădiri publice si rezidențiale și prin
modernizarea/extinderea sistemului de iluminat, iar pe de alta parte printr-o mobilitate durabilă și
regenerarea urbană. Tabloul regional arată că pentru a aborda în mod eficient performanța energetică
a clădirilor, a sistemelor de iluminat public și încălzire, sunt necesare de investiții și sprijin
suplimentar.
O 3 - O Europă mai conectată
În conformitate cu PDR Centru este necesară în continuare modernizarea și creșterea capacității
de transport a drumurilor de importanță regională care asigură conexiunile la rețeaua TEN-T precum
și realizarea de noi conexiuni rutiere acolo unde situația o impune.
Obiectivul urmărește creșterea conectivității zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate la
rețeaua TEN-T, ținând seama de investițiile realizate prin programele anterioare și cele propuse pe
celelalte obiective ale POR, dar și cele realizate sau preconizate la nivel național în domeniul
conectivității. De asemenea se urmărește și decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane
pentru a putea contribui la implementarea PMUD-urilor.
Deși au existat investiții în construcția și modernizarea de drumuri, totuși 51% din rețeaua rutieră
de la nivel regional este nemodernizată.
Din perspectiva obiectivelor de dezvoltare regionale și locale, dar și datorită faptului că o mare
parte din aceste drumuri județene traversează localitățiile, în principal cele urbane, au fost identificate
o serie de investiții prioritare la nivel regional care să asigure conexiunea localităților din extremitățile
Regiunii.
O 4 - O Europă mai socială
Prin intermediul acestei obiective se prevede susținerea comunităților locale pentru asigurarea
accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație oferite în
unitățile de învățământ de la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv prin accesibilizarea
infrastructurii.
Ameliorarea rezultatelor din sistemul de educație și creșterea relevanței educației și formării
profesionale pentru piața muncii se va face în acest program prin intervenții care au ca scop:
•

Creșterea Accesului la servicii de îngrijire, educație și formare profesională, favorabile incluziunii
prin dezvoltarea infrastructurii, în special în învățământul antepreșcolar și preșcolar

•

Îmbunătățirea Condițiilor de siguranță și funcționare a unităților școlare.

•

Creșterea calității și relevanței mediilor de învățare pentru procesul de învățare și piața muncii,
inclusiv învățământ la distanță și online prin dotarea unităților de învățământ cu biblioteci,
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laboratoare, spații de recreere, la nivelul standardelor reglementate prin legislația în vigoare
inclusiv crearea condițiilor pentru educația on-line în școlile din Regiunea Centru. Formare
profesională și învățământ terțiar adaptat nevoilor actuale le pieței muncii
•

Creșterea relevanței educației și formării profesionale pentru piața muncii are în vedere cel puțin
două aspecte în actualul program operațional: dotarea atelierelor școală, laboratoarelor altor
facilități care au ca scop formarea și pregătirea practică a elevilor și studenților și echiparea
unităților din învățământul profesional și tehnic.

•

Creșterea rolului culturii și turismului în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea
socială și programelor de educație formală și non-formală derulate prin centrele de agreement din
Regiunea Centru.
O 5 - O Europă mai aproape de cetățeni
PDR Centru 2021-2027 vizează conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului

cultural-istoric, valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear,
modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret și reabilitarea spațiilor cu destinație
culturală, dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare, precum şi îmbunătățirea accesibilității
zonelor turistice.
De asemenea, intervențiile au în vedere valorificarea potențialului economic al turismului din
zonele urbane și rurale.
Majoritatea obiectivelor de patrimoniu de importanță UNESCO sau națională sunt situate în
mediul rural.
De asemenea, în mediul rural se găsesc importante resurse balneare, iar zona montană de la nivel
regional este situață în mare parte în mediul rural.
Dezvoltarea inegală a turismului în interiorul regiunii, în condițiile în care avem un potențial
turistic ridicat în toate cele șase județe ale regiunii, este edificatoare pentru a arăta importanța aplicării
unor strategii de stimulare a turismului care includ toate aspectele ce concură la dezvoltarea acestui
domeniu.
Regiunea Centru are un potențial semnificativ în câteva subdomenii de turism alternativ precum
turismul gastronomic, turismul viticol, turismul de aventură etc. Susținerea formelor de turism tematic
și a celor de turism alternativ (turism gastronomic, viticol, cicloturism, turism de aventură etc) este
una din măsurile propuse in cadrul PDR Centru 2021-2027.
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Priorități:
Prioritatea 1
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiective specifice:
1.1 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Acțiunile prevăzute ca intervenții pentru acest obiectiv specific sunt:
•

participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare

•

sinergii cu programe similare din alte State Membre sau State Asociate

•

specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces, organizațională
și de model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare

•

Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale organizațiilor de CDI si companiilor;

•

sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și maturizarea startup/ spin-off în domenii de specializare inteligentă,;

•

Susținerea inovării deschise

•

Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice
Raționalitatea acestor interervenții este de a acționa pentru structurarea unui ecosistem regional

de cercetare dezvoltare inovare și susținerea cooperării internaționale a actorilor de CDI implicați.
1.2 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor, inclusiv prin investitii productive
si crearea de noi locuri de munca in IMM
Prin intervențiile prevăzute vizăm următoarele efecte în economia regională:
•

Modernizarea industrială a IMM, respectiv accelerarea preluării tehnicilor avansate de
manufacturare;

•

Creșterea nivelului de robotizare, atât în sectorul productiv cât și în sectorul de servicii;

•

Favorizarea valorificării resurselor prin măsuri de economie circulară, facilitarea inovării în IMM.
Acțiunile prevăzute ca intervenții pentru acest obiectiv specific sunt:

•

Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv IoT, automatizare, robotică, inteligență
artificiala, customizare de masă, linii pilot, testare prototipuri, certificare produse / servicii,
instruire pentru angajați – în sectoarele de specializare inteligentă

•

Tehnici avansate de manufacturare - investiții in active corporale si necorporale in legătura cu
modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta

•

Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si IMM-uri, inclusiv scale-up

•

Design responsabil al produselor

•

Solutii de economie colaborativa in IMM si alte organizatii
55

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

•

Sustinerea proceselor de re- si de-manufacturing

•

Crearea de lanturi de valoare locale

•

Structuri de sprijin pentru IMM (incubatoare, acceleratoare, parcuri industriale, clustere)
1.3 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și

antreprenoriat
Dezvoltarea economică și specializarea inteligentă a Regiunii Centru nu pot fi separate de
adoptarea tehnologiilor digitale. Analiza pieței și potențialul de dezvoltare al sectoarelor definite
ca strategice pentru Regiunea Sud-Est au arătat necesitatea introducerii și utilizării în economie a
produselor/ serviciilor/ proceselor inovative digital, cu valoare adăugată sporită, care permit în timp
recuperarea decalajelor față de regiunile mai dezvoltate.

Prioritatea 2
O regiune digitală
Obiective specifice:
2.1 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor
O regiune digitală prevăzută ca intervenție pentru acest obiectiv specific este:
•

susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local, inclusiv securitate cibernetică,
interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local;

•

Sprijinirea digitalizării IMM-urilor

•

Creare şi susţinere de hub-uri digitale inovative.
Economia europeană îşi asigură competitivitatea la nivel global şi pe premisele digitalizării, care

se constituie ca o condiţie esenţială pentru inovare şi creştere sustenabilă
Un alt efect urmărit este structurarea unei piețe regionale de soluții de digitalizare pentru
companii. În lipsa unei piețe locale, dezvoltarea ofertei de soluții este încetinită, companiile regionale
de ITC rămân inferioare în lanțul valoric sectorial, în lipsa unor clienți locali pentru care să furnizeze
soluții. Catalizarea cererii de soluții de digitalizare din partea companiilor va avea ca efect o creștere
a ofertei. Furnizorii locali vor fi stimulați să dezvolte soluții adaptate acestor nevoi. Tipuri de
operațiuni susținute: investiții pentru servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitală a
IMM-urilor, adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului
de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri,
inclusiv internaționalizare.
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2.2 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat
Acţiunile prevăzute în cadrul Priorităţii 2 O regiune digitală în legătură cu obiectivul specific
(Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat)
sunt:
Operațiune 1 - Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă
-

instruirea personalului din administraţie pentru operarea platformelor digitale;

-

instruirea elevilor şi a personalului didactic în vederea utilizării instrumentelor digitale;

Operațiune 2 - Întreprinderi digitale pentru o economie avansată
-

Instruirea personalului din companii în vederea îmbunătăţirii utilizării instrumentelor digitale;

Pentru utilizarea la scară extinsă a serviciilor digitale, este nevoie și de instruirea adecvată a
publicului receptor. Chiar dacă există o plajă de manevră generoasă, ținta de utilizatori de servicii
propusă pentru atingere nu va putea niciodată depăși totalul persoanelor cu abilități practice minimale
în domeniul tehnicii informatice. Deși la nivel regional nu există o statistică care să reflecte gradul de
alfabetizare informatică al populației, se pot considera relevante datele existente la nivel național.

Prioritatea 3
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiective specifice:
3.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, renovarea fondului construit și
eficientizarea serviciilor de iluminat contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de la
nivelul Regiunii Centru. Aceste priorități sunt în concordanță cu obiectivele politicilor europene și
naționale în ceea ce privește eficiența energetică și schimbările climatice și reducerii emisiilor de gaze
cu efect de seră.
Iluminatul public reprezintă un alt sector important cu potențial mare pentru îmbunătățirea
eficienței energetice. În ciuda potențialului mare de economisire în acest sector, ritmul de
modernizare a infrastructurii și a serviciului de iluminat public de la nivel regional este lent, iar gradul
de acoperire a municipalităților cu serviciul de iluminat public este scăzut.
Operațiuni cu caracter orientativ:
•

sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din
Regiunea Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și
vulnerabilitate la riscurile identificate, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin ce
contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al acestor clădiri;
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•

sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor publice din
Regiunea Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și
vulnerabilitate la riscurile identificate, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin ce
contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al acestor clădiri.

•

intervenții ce vizează reabilitarea/modernizarea si retehnologizarea sistemelor existente de
iluminat, dezvoltarea unor sisteme de iluminat public performant și eficient energetic in
Regiunea Centru, , inclusiv dezvoltarea unor sisteme inteligente (smart grids) de distribuție și
stocare a energiei electrice produse din surse locale de energie regenerabilă.
Tipurile de operațiuni indicate în mai sus fac posibilă intervenția eficientă asupra fondului de

clădiri publice și rezidențiale din Regiunea Centru, îmbunătățind eficiența energetică globală a
teritoriului. Reabilitarea clădirilor rezidențiale și a clădirilor publice va face posibilă intervenția
asupra fondului construit pentru a reduce sărăcia de combustibil, consumul de energie și nivelul
emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea conturării unei regiuni mai ecologice și mai durabile.
Renovările pot, de asemenea, să stimuleze dezvoltarea sectorului construcțiilor și reprezintă o
oportunitate de a sprijini IMM-urile
3.2 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării
Lipsa spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și au un impact negativ
asupra calității vieții și a stării de sănătate a populației.
Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor urbane se are în vedere sprijinirea investițiilor ce
contribuie la îmbunătățirea infrastructurii verzi, reducerea poluării, revitalizarea terenurilor degradate
cu impact pozitiv asupra ecologiei, economiei (prin promovarea de noi investiții) și asupra
contextului social (prin angajarea forței de muncă) și inclusiv modernizarea, reutilizarea și
refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor Regiunii Centru
3.3 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
În Regiunea Centru există proiecte de bună practică privind mobilitatea urbană, dar sunt și foarte
multe situații în care infrastructura de transport local este insuficient dezvoltată și modernizată. În
plus, s-a observat o accentuare a problemelor privind mobilitatea urbană durabilă, cum ar fi:
aglomerație și lipsa unui sistem de prioritizare a mijloacelor de transport în comun pe anumite
artere, lipsa sistemului de semaforizare inteligentă, piste pentru biciclete insuficiente, rute pietonale
insuficient amenajate, centuri rutiere insuficiente, stații și terminale de transport public
nemodernizate etc.)
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O dată cu creșterea transportului ecologic și utilizarea mijloacelor de transport electrice sau pe
bază de biocombustibili, sunt necesare investiții semnificative în infrastructuri pentru combustibili
alternativi, în special puncte de realimentare sau reîncărcare. Conform datelor colectate, la nivelul
Regiunii Centru există doar 49 de stații de încărcare pentru mașinile electrice.
De asemenea, este nevoie de extinderea, reconstruirea sau modernizarea pistelor ciclabile,
preconizându-se o creștere a numărului anual de utilizatori ai acestor tipuri de piste.
Operațiuni cu caracter orientativ:
•

Dezvoltarea infrastructurii locale curate: dezvoltarea unor culoare de mobilitate durabilă,
infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme
de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv infrastructura de utilități existente aflată în
proprietate publică.

•

Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în material rulant și infrastructura
de transport aferentă;

•

Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi;

Prioritatea 4
O regiune accesibilă
Obiective specifice:
4.1 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și
a mobilității transfrontaliere
În cadrul acestei priorități este vizată finanțarea următoarele categorii de infrastructuri:
•

legături rutiere secundare reabilitate și nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T
(drumuri județene, drumuri expres, centuri ocolitoare cu statut de drum județean care asigură
conectivitatea directă sau indirectă la rețeaua de bază – TEN-T) care vor fi prioritizate la nivel
regional în baza unei Hotărâri a CDR Centru. Pentru acest tip de interveție se va aplica un apel
necompetitiv pe bază de portofoliu de proiecte prioritare.

•

soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de
siguranță) cu aplicant UAT municipii reședință de județ, UAT - Consiliile Județene, Parteneriate.
La acest tip de intervenție se vor implementa acele soluții de decongestionare/ fluidizare a
traficului de la nivelul municipiilor reședință de județ (în cazul și altor orașe) care sunt prioritizate
în cadrul PMUD-lor și care vor face obiectul unui apel competitiv.
Finanțarea intervențiilor propuse va determina o mai bună conectivitate la nivel regional.
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Proiectele de reabilitare/ modernizare/ extindere a infrastructurilor de transport finanţate prin POR
vor identifica toate presiunile existente şi potenţialele ameninţări asupra infrastructurii verzi şi vor
include măsuri pentru reducerea/ evitarea impacturilor semnificative. O atenţie sporită va fi acordată
refacerii conectivităţii ecologice în zona coridoarelor ecologice.

Măsurile

de

evitare

a

fragmentării şi/ sau de defragmentare trebuie să fie eficiente la nivelul coridorului ecologic şi nu doar
la nivelul zonei de proiect.

Prioritatea 5
O regiune educată
Obiective specifice:
5.1 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație,
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin
îmbunătățirea adaptării la educație și formare la distanță și on-line”
Evoluția tehnologică a dus la schimbări în cererea de competențe pentru piața muncii traduse în
multe cazuri în specializări noi. În timp ce pentru companii aceste schimbări s-au produs deja și
continuă să se producă progresiv, pentru școală schimbarea este lentă și depinde de doi factori
importanți: baza materială pentru practica elevilor dar și profesori și mentori/tutori pregătiți.
Subfinanțarea educației și întârzierea modernizării infrastructurii educaționale și a actului de
predare-învățare au avut efecte în lanț asupra calității și relevanței educației și formării pentru piața
muncii. O parte importantă a absolvenților din învățământul secundar superior cu rezultate deosebite
sunt preluați de universități de prestigiu iar o altă pondere foarte mare a absolvenților din învățământul
superior sunt absorbiți pe piața muncii din statele membre ale uniunii Europene sau din afară.
Acțiunile specifice acestui obiectiv sunt:
Acțiunea 5.1.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu- cu excepția ÎPT (învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar,
gimnazial, inclusiv, înv. Liceal, învățământul special)
Tipuri de operațiuni:
•

Asigurarea accesului la serviciile de educație în unitățile școlare din Regiunea Centru prin:
Îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite, grupuri
dezavantajate și în unitățile de învățământ supraaglomerate, o mai bună utilizare a spațiilor,
flexibilizarea spațiilor, astel încât să poată fi realizată și adaptarea la situații precum cea generată
de pandemia COVID 19,

•

Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar (creșe și grădinițe);
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•

Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi;

•

Creșterea calității, condițiilor de siguranță și funcționare în unitățile școlare din Regiune prin
respectarea unor standarde minime pentru infrastructură și alinierea modului de proiectare a
facilităților la principiile de învățare; adecvarea utilităților școlare, în care se includ sistemele de
încălzire și de ventilație, canalizarea, colectarea deșeurilor și condițiile sanitare.

•

Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare prin Asigurarea și dezvoltarea unor medii
de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare și stimularea dezvoltării competențelor
solicitate pe piața forței de muncă sau a celor fundamentale pentru succesul în viață și în societate:
asigurarea spațiilor necesare și dotărilor pentru biblioteci școlare, laboratoare etc.
Acțiunea 5.1.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
Tipuri de operațiuni:

•

Intervențiile din cadrul acestei axe vizează creșterea gradului de participare la ÎPT prin asigurarea
condițiilor și cadrului necesar dobândirii competențelor și calificărilor în acord cu cerințele pieței
muncii.

•

Intervenții in infrastructura unităților școlare din ÎPT, inclusiv în sistem dual, care vizează
creșterea standardelor sau conformarea cu standardele de funcționare în vigoare, adaptarea
infrastructurii pentru accesul elevilor cu deficiențe/ nevoi speciale, investițiile vor viza pe lângă
lucrările de modernizare/extindere/construcție și dotarea atelierelor școlare cu echipamente
didactice/aparatură pentru practica elevilor, laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de
sport etc Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi.
5.2 Creșterea rolului culturii și turismului în dezvoltarea economică, incluziunea socială și

inovarea socială
Activitățile care se desfășoară în centrele de agrement au ca scop integrarea socio-profesională a
copiilor și elevilor și fac parte din conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. Patrimoniul destinat
activităților de tineret trebuie să servească scopurilor și obiectivelor de asigurare a condițiilor
adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.
Scopul acestor intervenții este de a contribui la creșterea incluziunii socio-profesionale a copiilor
și tinerilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale prin
creșterea accesului la servicii de calitate și programe de educație formală și non-formală acordate în
centrele de agreement.
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Prioritatea 6
O regiune atractivă
Obiective specifice:
6.1. Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a
patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
Beneficiarii de sprijin în cadrul acestei axe vor realiza în mod obligatoriu planuri de conservare/
mentenanță a obiectivelor de patrimoniu. De asemenea, vor beneficia de sprijin activitățile care au ca
finalitate dezvoltarea planurilor de interpretare pentru public. În acest scop, se va finanța digitalizarea
obiectivelor de patrimoniu și utilizarea mijloacelor tehnologice de ultimă oră pentru promovarea
patrimoniului, care pot asigura atât atragerea unui număr mai mare de turiști, cât și conservarea laturii
imateriale a patrimoniului național.
De asemenea la nivel regional avem localități cu profil turistic (stațiuni balneare sau balneoclimatice, stațiuni turistice de interes național sau local) care necesită sprijin pentru diversificarea
activității economice și dezvoltarea infrastructurii de îngrijire, tratament, prevenție și recuperare, dar
și pentru dezvoltarea infrastructurii publice de turism.
Prin intermediul acestui obiectiv specific se dorește inclusiv finanțarea infrastructurii culturale,
în măsura în care investiția face parte dintr-o strategie teritorială. Pe lângă reabilitarea/ modernizarea/
dotarea spațiilor actuale cu destinație culturală, va fi nevoie în unele centre urbane mari și mijlocii
din regiune de crearea și dotarea de noi spații/ clădiri multifuncționale care să servească nevoile de
dezvoltare a sectorului cultural.
Investițiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv specific continuă intervențiile finanțate în
perioadele anterioare de programare și vizează următoarele tipuri de acțiuni:
•

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural;

•

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic
valoros;

•

Dezvoltarea turismului balnear și de agrement;

•

Promovarea unor nișe turistice inovative;

•

Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca activitate complementară
celorlalte);

•

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare
turistică sustenabilă;

•

Investiții în infrastructura din domeniul cultural
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6.2 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a
patrimoniului cultural, turismului și securității înafara zonelor urbane
Ca și principiu de ierarhizare a investițiilor în domeniul turismului, vor avea prioritate investițiile
în obiectivele turistice care fac parte dintr-o strategie teritorială și care pot genera creștere economică,
printr-o creștere importantă a numărului de turiști.
Resursele balneare plasează Regiunea Centru pe locul doi la nivel național ca număr de stațiuni
balneare și balneoclimatice (6 din 33 declarate la nivel național). Într-un inventar al potențialului
balnear existent, realizat pentru RIS3 Centru, au fost evidențiate peste 40 de localități, pe tot teritoriul
Regiunii, cu potențial balnear. Majoritatea acestora nu sunt însă exploatate din lipsa bazelor de
tratament şi a infrastructurii turistice.
Regiunea Centru dispune de condiţii naturale excepţionale, aproape jumătate din suprafața
regiunii fiind ocupată de arealele montane. Diversitatea peisagistică, ariile naturale protejate, cu
numeroase specii endemice de floră și faună, traseele rutiere spectaculoase, stațiunile montane,
situează Regiunea Centru pe primul loc la nivel național din punctul de vedere al potenţialului turistic
montan. În acest sens, menționăm faptul că Regiunea include părți însemnate din suprafața a 6 din
cele 28 de parcuri naționale sau naturale ale României și cuprinde numeroase alte arii protejate și
rezervații naturale.
Posibile proiecte fanion la nivelul Regiunii sunt proiectele care vizează dezvoltarea unei rețele de
piste de biciclete. Intervențiile pot viza reabilitarea și extinderea pistelor existente, precum și crearea
unor noi piste de biciclete. Infrastructura creată astfel oferă condiții optime de practicare a
cicloturismului și facilitează introducerea în circuitul turistic a mai multor obiective turistice culturale
și naturale aflate pe traseul vizat de piste.
Una din lecțiile învățate este importanța abordării promovării turistice bazată pe managementul
destinațiilor turistice.
Investițiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv specific continuă intervențiile finanțate în
perioadele anterioare de programare și vizează următoarele tipuri de acțiuni:
•

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural;

•

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic
valoros;

•

Dezvoltarea turismului balnear și de agrement;

•

Promovarea unor nișe turistice inovative;

•

Promovarea și dezvoltarea de piste de biciclete pentru cicloturism
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•

Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca activitate complementară
celorlalte);

•

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare
turistică sustenabilă.

4.2.Politica Agricolă Comună

Principalele elemente ale PAC
▪

Simplificarea și modernizarea politicii;

▪

Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre;

▪

Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță;

▪

Distribuirea mai echitabilă a plăților directe;

▪

Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.

Bugetul PAC 2021-2027
Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027
include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei
proporții medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027.
Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care:
▪

13,5 miliarde este destinată plăților directe

▪

363 mil EUR allocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA)

▪

6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA:
1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate).
Plățile directe decuplate:
•

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

•

sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR);

•

sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;

•

schemele pentru climă și mediu(ecoscheme)

Plata directă cuplată:
•

sprijinul cuplat pentru venit;

2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul vitivinicol).
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Figura nr. 4 – Obiectivele Politicii Agricole Comune
Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește
FEADR:
▪

angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente;

▪

plăți pentru constrângeri natural sau alte constrângeri specifice anumitor zone;

▪

plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;

▪

investiții;

▪

instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate;

▪

instrumente de gestionare a riscurilor;

▪

cooperare;

▪

schimb de cunoștințe și informare.

4.3. Surse de finanțare
Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept
sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile
rambursabile (din categoria creditelor).
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La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat,
care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre
statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi
dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației naționale
în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu care se
confruntă comunitatea locală.

4.3.1. Bugetul local
Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul
unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul
de încheiere a exerciţiului bugetar.
Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul
propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din alte
fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice pentru
lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu pentru
localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv
prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie
la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală. Totodată, Consiliul local
asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din
impozitul pe venit.
4.3.2. Bugetul județean
O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi
repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
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4.3.3. Programele guvernamentale
Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții
finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se
aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor
ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se pot
acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau sociale de
interes național, județean ori local.
Spre exemplu:
•

Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități
persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru
ocuparea temporară a forței de muncă etc.;

•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează programe de reabilitare
a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu
destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;

•

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;

•

Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;

•

Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor
culturale.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură
rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări
de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele
domenii specifice:
•

sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

•

sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

•

unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale,
licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de
învăţământ special de stat;

•

unităţi sanitare;
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drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca
drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
interiorul localităţilor;

•

poduri, podeţe sau punţi pietonale;

•

obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale
multifuncţionale, teatre;

•

platforme de gunoi;

•

pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;

•

modernizarea bazelor sportive;

•

sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a
instituţiilor publice din subordinea acestora;

•

infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în
valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme şi beneficiari eligibili
Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor,
precum

şi

unităţile

administrativ-teritoriale

membre

ale

asociaţiilor

de

dezvoltare

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor;
Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt
unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele
componente ale acestora;
Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum
şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară,
constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.
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Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual
în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual
cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte
surse legal constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului
lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se
finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei.
4.3.4. Programele europene de finanțare nerambursabilă
Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)
Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru
realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru
eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice
şi sociale.
Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a statelor
membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă
singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. Ele sunt cofinanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este necesară
şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.
Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt:
•

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

•

Fondul social european (FSE)

•

Fondul de coeziune (FC)

•

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

•

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între
regiunile acesteia.
FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare
este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:
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• Inovare şi cercetare;
• Agenda digitală;
• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
• Economie cu emisii reduse de carbon.
Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de
locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale
mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al
Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea FSE
îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei cărora le
este dificil să își găsească de lucru.
FSE finanțează următoarele priorități:
• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea
unor metode noi de lucru;
• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau
asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți
perspectivele de angajare;
• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;
• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă.
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de
locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de
dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul
obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi
de control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:
•

rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite
de Uniunea Europeană;

•

mediu.

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul
energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: eficacitate
energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea
intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de finanțare
din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale politicii de
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dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, forestiere și
agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; asigurarea
calității vieții în zonele rurale.
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană în
vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune și
statele membre.
Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează
fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru
Garantare în Agricultură (FEGA).
FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi
Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii:
•

măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole;

•

plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune;

•

contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor agricole
pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor
programe selectate de Comisia Europeană;

•

contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și legume
în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile animalelor
și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din R (UE) nr.
1308/2013.
FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii:

•

promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul
unor organizații internaționale;

•

măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea,
caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;

•

crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură;

•

sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor
agricole.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE destinat
politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. Acesta este unul dintre cele
cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își
propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.
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Fondul
•

sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil

•

ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile

•

finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în
regiunile de coastă ale Europei

•

facilitează accesul la finanțare.

Mod de funcționare
Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național.
•

Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei
pescuitului din țara respectivă.

•

Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum
intenționează să cheltuiască banii alocați.

•

După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate.

•

Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului.

Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, programele și
fondurile aferente obiectivelor de politică sunt următoarele:
Tabelul nr. 1 – Obiectivele politicii, programe și fonduri 2021-2027

Obiectiv
Obiectivul de Politică 1 - O
Europă mai inteligentă și mai
competitivă, prin promovarea
unei transformări economice
inovatoare și inteligente

Obiectivul de Politică 2 - O
Europă mai ecologică, cu
emisii scăzute de carbon, în
tranziție spre o economie fără
emisii și rezilientă, prin
promovarea tranziției către o
energie nepoluantă și justă, a
investițiilor verzi și albastre, a
economiei circulare, a reducerii
impactului asupra schimbărilor
climatice și a adaptării la

Program

Fond

Programul Operațional
Creștere Inteligentă,
Digitalizare și Instrumente
Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional
Sănătate (POS)
Programele
operaționale
regionale (POR)
Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional
Transport (POT)
Programele
operaționale
regionale (POR)
Program Acvacultură și Pescuit
(PAP)

FEDR
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FEDR
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FEDR
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schimbările
prevenirii
riscurilor

climatice și a
și
gestionării

Obiectivul de Politică 3 - O
Europă mai conectată prin
dezvoltarea mobilității și a
conectivității TIC regionale

Programul Operațional
Transport (POT)
Programele operaționale
regionale (POR)

Obiectivul de Politica 4 – O
Europă mai socială și mai
incluzivă prin implementarea
Pilonului european al
drepturilor sociale

Programul Operațional
Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional
Incluziune și Demnitate
Socială (POIDS)
Programul Operațional
Sănătate (POS)
Programele operaționale
regionale (POR)
Obiectivul de Politica 5 – O
Programele operaționale
Europă mai aproape de
regionale (POR)
cetățeni prin promovarea
Programul Operațional
dezvoltării durabile și integrate Incluziune și Demnitate
a tuturor tipurilor de teritorii și Socială (POIDS)
a inițiativelor locale
Program Acvacultură și Pescuit
(PAP)

FEDR
FC
FEDR

FSE
FSE
FEDR
FSE
FEDR
FEDR
FEDR
FEDR

FEPAM

4.3.5. Programele de cooperare teritorială
România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:
Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni
din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de accesibilitate
transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi
socială, precum şi acțiuni „people to people”;
Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit spațiu
geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la dezvoltare
teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru al
Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de partenerii
din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale sau regionale),
precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de experiență şi
bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.
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Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar
pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 90%
din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.
Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept
public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca
parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.

4.3.6. Granturile SEE / Granturi norvegiene
Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația
Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă
europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi
norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene.
Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt
reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea
relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit
zece noi state membre. Granturile reprezintă un acord între statele Spațiului Economic European
(SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeană, în baza căruia statele SEE au acces
pe piața unică europeană.
Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între
entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia),
dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei
este, de asemenea, posibilă.

4.3.7. Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru
rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul
public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.
La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip publicprivat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul publicprivat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi atât
mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.
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4.3.8. Creditarea
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a finanțării
pentru proiectele de investiții.
Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare
pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru
prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile
din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente creditelor sunt mari
şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales întro situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de
îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt şi mediu, cu atât
mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât
şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate
de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat.
Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au ca
surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi
Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca
Mondială.
Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează proiecte care au ca obiectiv promovarea
politicilor UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei Inovare 2010 de creare și promovare
a unei economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect și
cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanțare internațională a
proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.
Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat
exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării
țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare independent
pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor naționale.
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PARTEA A II-A
ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI ARIEȘENI

1. Prezentare generală
1.1. Delimitarea teritoriului
Comuna Arieșeni este așezată la capătul nordic al Bazinului Arieșului Mare, aproape în centrul
Munților Apuseni, care ocupă spațiul muntos situat între Valea Mureșului spre sud și a Crișului
Repede spre nord, între colinele domoale ale Transilvaniei spre est și câmpia Tisei spre vest.
Bazinul Arieșului Mare este delimitat, spre sud de paralela 46°19ʾ longitudine nordică, iar spre
sud de paralela 46°35ʾ latitudine nordică, ce trece prin vârful Bătrâna. Limita de vest este 22°41ʾ
longitudine estică, iar cea de est 23°02ʾ, longitudine estică.
Comuna Arieșeni este așezată, așa cum arată și numele, la izvoarele Arieșului Mare, chiar sub
culmea nord-estică a masivului Bihor, sub vârful Curcubăta Mare. Este străbătută de izvoarele
Arieșului Mare de la vest spre est pe o distanță de 14,2 km. Pe teritoriul localității Arieșeni se
formează râul Arieșul Mare, care împarte în două părți inegale ca suprafață, colecționându-și din
această zonă următorii afluenți: Valea Cobleșului pe o distanță de 8,5 km, Valea Vârciorogului pe o
distanță de 8 km, Valea Bucinișului pe o distanță de 3,5 km, Valea Steului pe o distanță de 2 km și
Valea Galbenei pe o distanță de 6 km.
Din punct de vedere geografic, comuna Arieșeni se află în Munții Bihor-Vlădeasa, munți ce
constituie unitatea cu cele mai mari altitudini din Munții Apuseni (Vârful Curcubăta Mare 1.849 m),
ca apoi Arieșul Mare să despartă cele două unități montane.
De-a lungul Arieșului Mare șerpuiește drumul național DN 75, care intră în comună, dinspre
județul Bihor pe la km 29,3, o străbate pe o distanță de aproximativ 14,2 km, după care iese din raza
comunei la km 43,5 și se îndreaptă spre Gârda de Sus. Această șosea leagă Țara Moților de Țara
Crișurilor, trecând peste Munții Bihorului, prin trecătoarea Vârtop; de ținutul Clujului prin Gârda de
Sus-Scărișoara-Vadul Moților-Câmpeni-Turda-Cluj; de Alba prin Câmpeni-Abrud-Zladana-Alba și
Țara Zarandului prin Abrud-Brad.
În cadrul județului Alba, localitatea Arieșeni este așezată în partea de vest, formând pe o distanță
de câțiva km hotar cu județul Bihor. În lungime, pe firul Arieșului Mare, de la trecătoarea Vârtop –
76

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

hotar cu județul Bihor și până la Straja, pe o distanță de 12 km se învecinează cu comuna Gârda de
Sus (partea estică), comună vestită prin frumusețea ei dată în primul rând de existența Ghețarului de
la peștera Scărișoara.

Figura nr. 5 – Localizarea comunei Arieșeni în județul Alba
Comuna cuprinde un număr de 18 sate: Arieșeni – satul de reședință, Avrămești, Bubești, Casa
de Piatră, Cobleș, Dealu Bajului, Fața Cristesei, Fața Lăpușului, Galbena, Hodobana, Izlaz, Păntești,
Pătrăhăițești, Poienița, Răvicești, Sturu, Ștei-Arieșeni, Vanvucești.
Reședința de comună se află la o distanță de 40 km de orașul Câmpeni și 123 km de municipiul
Alba-Iulia, reședința județului.
În județul Bihor, învecinat la vest, orașul cel mai apropiat este Ștei, situat la 40 km, localitatea
unde se află cea mai apropiată stație de cale ferată.
Față de centrul comunei, satele cele mai apropiate din comună sunt: Ștei-Arieșeni, Păntești,
Avrămești, care se află la câteva sute de metri, iar cel mai îndepărtat este Casa de Piatră la 17 km.
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Vecinătățile teritoriului administrativ al comunei Arieșeni sunt:
▪

la vest: județul Bihor – comunele Câmpani, Nucet, Criștioru de Jos;

▪

la nord: județul Bihor – comuna Budureasa;

▪

la est: județul Alba – comuna Gârda de Sus;

▪

la sud: județul Alba – comuna Avram Iancu.

Figura nr. 6 – Vecinătățile comunei Arieșeni
Față de alte centre mai importante, localitatea Arieșeni, se află la distanță de:
▪

141 km de orașul Cluj Napoca;

▪

123 km de orașul Turda;

▪

63 km de Baia de Arieș;

▪

51 km de orașul Abrud;

▪

90 km de orașul Brad;
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▪

54 km de comuna Avram Iancu;

▪

61 km de Muntele Găina cu „Târgul de fete”;

▪

130 km de orașul Oradea;

▪

182 km de orașul Arad;

▪

133 km de orașul Deva;

▪

68 km de comuna Bucium cu „Poiana narciselor” .

1.2.Scurt istoric
Până târziu, în anul 1850, Arieșeni a figurat ca sat aparținător de Râul Mare, care era inclus în
Domeniul Superior al Zlatnei și în perioada respectivă, viața economică, social-politică și culturală a
acesteia era legată de cea a întregului Bazin al Arieșului Mare.
Din punct de vedere administrativ, comuna Arieșeni s-a constituit în anul 1926, iar până în acel
an nu era împărțită după cursul râului Arieșul Mare, partea din dreapta aparținea comunei Scărișoara.
Din anul 1930 până în luna aprilie 1944, comuna a avut organe administrative proprii și se numea
Lăpușu. Din luna aprilie 1944 s-a contopit administrativ cu comuna Gârda până în anul 1945. Din
octombrie 1945 și până în prezent comuna Arieșeni are organe administrative proprii.
Între anii 1956-1960, comuna Arieșeni împreună cu comunele Gârda și Scărișoara, în urma
reformei administrativ-teritoriale, a făcut parte din raionul Lunca Vașcăului, regiunea Oradea (actual
județul Bihor).
Atestarea documentară a localității
Între anii 1694-1651, Râul Alb (Nagy Aranyos) făcea parte din Domeniul fiscal al Zlatnei, alături
de Bistra, Câmpeni și Vidra și împreună cu ele este inclus apoi în Domeniul Zlatnei de Sus.
În secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, localitatea Scărișoara se găsește
amintită în mai multe documente ca făcând parte tot din Râul Mare ca sat aparținător. Din 1850
localitatea apare ca unitate administrativă distinctă.
În 1875, cu ocazia noii arondări administrative, Câmpenii cu comunele din jur, printre care și
Scărișoara, au trecut la Comitatul Turda-Arieș. Ca unitate administrativ-teritorială cu Stare Civilă
proprie devine în anul 1895. Până la acea dată, registrele de evidență ale născuților, morților și
căsătoriilor au fost completate la cele patru parohii: Gârda de Sus, Lăzești, Gârda de Jos și Lăpușu.
Din 1918, Comitatul Turda devine județul Turda-Arieș cu șase orașe, printre care și Câmpeni, de
care aparținea și Scărișoara, iar Arieșeniul de azi era doar un sat aparținător de Scărișoara, sub
denumirea de Lăpușu.
Din punct de vedere administrativ, comuna Arieșeni s-a constituit în anul 1926, ea fiind împărțită,
până în acel an, după cursul Neagra, iar partea din stânga de Scărișoara.
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Până în anul 1944, comuna are organe administrative proprii, fiind condusă de primul primar care
se numea Pașca Midu-Nuțica. S-a constituit ca și comună, în urma cererilor depuse de populația din
Lăpușu și sub influența numitului Pașca Ioan-Nuțica, fratele primului primar din acea vreme.
Are loc o unificare, contopire din punct de vedere administrativ cu comuna Gârda de Sus, dar
numai pentru o perioadă de un an (1944-1945), iar după această dată se dispersează din nou.
În urma împărțirii administrativ-teritoriale de la 1 iunie 1950, Arieșeni, alături de localitățile din
jur, era cuprinsă în raionul Câmpeni, regiunea Cluj până la 1 ianuarie 1956, când trece la raionul
Lunca Vașcăului, regiunea Oradea până la data de 1 ianuarie 1961, anul când din nou trece la raionul
Câmpeni, regiunea Cluj.
La 1 martie 1968, cu ocazia împărțirii administrativ-teritoriale, comuna Arieșeni este cuprinsă în
județul Alba.

1.3. Cadrul natural

1.3.1. Relieful
Munții Apuseni au aspectul unei puternice cetăți naturale datorită diferențelor, relativ mari, de
înălțime dintre zona centrală muntoasă și depresiunile înconjurătoare.
În centrul acestei „cetăți naturale” se situează și depresiunea Țării Moților, înconjurată de Munții
Bihorului, la vest de Munții Gilăului, la nord de Muntele Mare, la nord-est de Munții Trascăului, la
sud-est depresiunea în care este așezată și comuna Arieșeni.
Centrul comunei Arieșeni este situat la o altitudine de 900 m.
Din punct de vedere geografic, comuna Arieșeni este situată în Munții Bihor-Vlădeasa, munți ce
constituie unitatea cea mai masivă și cu altitudinile cele mai mari din Munții Apuseni:
•

vârful Curcubăta Mare (1849 m);

•

vârful Curcubăta Mică (1770 m);

•

vârful Vlădeasa (1837 m);

•

vârful Biharia (1597 m);

•

vârful Piatra Grăitoare (1658 m);

•

vârful Bătrâna (1578 m).

Masivele Bătrâna și Biharia sunt legate prin șaua Vârtop, situată la o altitudine de 1180 m.
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Foto nr. 1 – Cadrul natural – comuna Arieșeni

1.3.2. Solurile
Structura geologică a comunei Arieșeni se încadrează în cea a Văii Arieșul Mare, care urmează
contacte structurale între cristalin și fliș, spre deosebire de împrejurimile ei, unde predomină
suprafețele de netezire.
Cristalinul Arieșului Mare se întâlnește în Masivul Bihariei, în partea sudică și estică a Masivului
Gilău sub diferite forme.
Seria Biharia este dezvoltată tipic în Masivul Bihariei, constituită dintr-un complex tufogen,
format din șisturi cristaline, alături de care mai apar gnaise albitice și micoșisturi moscovitice.
A doua zonă cuprinde Munții Bătrâna, care au un relief carstic, dominant, cu platouri întinse și
văi adânci prăpăstioase.
De remarcat că pe teritoriul comunei Arieșeni procesele de versant sunt slabe datorită gradului
ridicat de împădurire al văilor. Acumulările, depozitele de luxiale la baza versanților sunt consolidate
și nu prezintă riscuri pentru așezările omenești.
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Solurile comunei fac parte din domeniul solurilor acide montane. După solul dominant, acestea
se repartizează în două districte:
▪

domeniul solurilor brune acide;

▪

domeniul solurilor brune feriluviale și pedosolurilor au o largă răspândire pe un relief accidentat
cu o climă rece și umedă. Sunt puternic acide, profil scurt scheletic. Stratul nefavorabil culturilor
agricole, dar propice pădurilor și fânațelor naturale.
Corespunzător altitudinii, etajării vegetației și substratului pedografic, se disting mai multe tipuri

de soluri evoluate din cele brune-gălbui de pădure.
Solul brun-gălbui de pădure apare, pe roci îndeosebi cristaline, sub pădurile de fag și amonte,
până la înălțimea de cca 1100 m, pe ambii versanți ai Arieșului Mare. Orizontul de humus este în
general subțire, între 5-15 m. Întregul profil al solului are nuanță gălbuie. Sunt soluri sărace în argilă
și substrate nutritive, cu o fertilitate naturală mijlocie.
Solul brun-acid de pădure se găsește la altitudinea de cca 900 m, pe roci acide (granite, gnaise,
micoșisturi și conglomerate). Climatul arealului solurilor muntoase brune-acide de pădure este umed
și răcoros.
Solurile brun-acide de pădure au un aspect general brun sau brun-gălbui, cu mult acid, cu formare
de argilă și hidroxid de fier liber, având un orizont superior de humus, brun, aparent structurat, urmat
de o trecere repetată la orizontul obișnuit de bogat în schelet, formate în păduri de brad și amestecuri
de fag și rășinoase.
Din punct de vedere ecologic sunt soluri cu reacții net acide, chiar foarte acide, humusul nu se
acumulează în cantități prea mari, circuitul biologic este însă destul de activ, dar imobilizarea azotului
se limitează la amonificare. Regiunile de umiditate, aerație, căldură, consistență, sunt în gradul
favorabil vegetației lemnoase și pajiștilor.
Fertilitatea naturală
Pot avea nivele de fertilitate variate pentru vegetația forestieră, adaptată la reacția acidă și la
conținutul redus de substrate nutritive din sol.
Scăderea grosimii utile și creșterea însemnată a masei scheletului coboară fertilitatea naturală
până la un nivel inferior. Pajiștile, instalate secundar, se ameliorează pe măsura acumulării de humus,
mai puțin acide și a formării structurii gromelulare pe grosimi mai mari.
Folosințe indicate
Folosința principală a acestor soluri o constituie pădurile seculare și pajiștile, care trebuie să fie
protejate și ameliorate. Caracteristica principală a pajiștilor este prezența mare a mușuroaielor de
furnici și cârtițe.
Indicații de ordin agroproduciv și ameliorativ:
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•

ameliorarea efectului dăunător al acidității ridicate;

•

aplicarea de amendamente calcaroase;

•

aplicarea de îngrășăminte naturale (gunoiul de grajd bine fermentat);

•

aplicarea de îngrășăminte chimice;

•

efectuarea de drenaje superficiale;

•

cultivarea plantelor care iubesc acest tip de sol, și anume: secară, orz, orzoaică, grâu de primăvară,
cartofi etc.

1.3.3. Clima
Climatul comunei Arieșeni este tipic de munte, în general umed și rece pe culmile înalte, cu o
alternare treptată spre regiunile joase. Munții Bihorului, prin masivitatea lor, constituie o barieră în
calea maselor de aer vestice, dar contribuie și la etajarea pe verticală a elementelor climatice. Cu toate
acestea, se resimte influența maselor de aer umede de origine oceanică, care dau climatului un caracter
continental moderat, cu ușoare nuanțe pluviale.
a) Temperatura
Izoterma anuală de 10° înconjoară Munții Apuseni, cu unele mici excepții localitatea încadrânduse în această zonă. Adâncimea neobișnuită a văilor sunt fapte ce dau o anumită nuanță climatului,
unde soarele pătrunde așa de greu și puțin, face să înregistreze temperaturi destul de scăzute pe timpul
nopților de vară, iar iarna în orice perioadă a zilelor și nopților.
Temperatura medie multianuală este de +5° C, cu minime în ianuarie de - 4° C și maxime în iulie
de +14° C, iar pe înălțimi este mai coborâtă cu circa 3-4° C. Acest climat determină în mare măsură
durata anotimpurilor, vara mai scurtă și mai răcoroasă, iar iarna mai lungă și geroasă.
Cunoașterea datelor cu privire la primele și ultimele zile de îngheț are un rol important în buna
desfășurare a muncilor agricole, mai ales în regiunea muntoasă, unde vremea este de multe ori
capricioasă, iar perioadele cuprinse de pericolul înghețului variază de la un an la altul.
Ultimele zile de îngheț variază între 10 și 20 mai, iar primele zile de îngheț, începând cu data de
28 septembrie și 5 octombrie.
Stratul de zăpadă persistă circa 4-5 luni pe an, având o grosime medie de circa 60-70 cm. Acest
fapt asigură condiții excelente dezvoltării sporturilor de iarnă.
b) Precipitațiile
Precipitațiile atmosferice constituie una dintre cele mai importante caracteristici ale climei și una
din verigile principale ale circulației apei în natură.
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Umezeala aerului este condiționată în mare măsură de circulația vestică și de regimul de
nebulozitate. La Arieșeni umezeala aerului are o valoare de 85%, iar nebulozitatea medie este de 6,5
zecimi.
Precipitațiile atmosferice se caracterizează printr-un regim destul de bogat, determinat de masele
de aer oceanice, care își descarcă în cea mai mare parte umezeala în aceste locuri, determinând o
medie anuală ce depășește 1400 mm în zonele înalte.
La Arieșeni precipitațiile au mediile multianuale cuprinse între 1200 mm și 1400 mm,
înregistrându-se un maxim în mai-august și un minim în perioada august-octombrie.
c) Circulația locală a aerului
Vânturile dominante sunt cele de vest care aduc în general multe precipitații, având o medie între
7-8 m/s, datorată absenței obstacolelor. Pe valea Arieșului și a afluenților săi se observă fenomenul
de canalizare al maselor de aer, aerul mai rece coborând în aval (briza de seară).
Un fenomen caracteristic comunei Arieșeni este faptul că vânturile, care bat dinspre câmpia
Panonică se izbesc de Vârful Biharia, se ridică, favorizând căderile masive de zăpadă și nu se poate
trece cu vederea că, în perioada de iarnă (ianuarie, februarie), viteza vânturilor poate să atingă viteze
destul de mari, dezlănțuind pe culmile dealurilor adevărate furtuni de zăpadă, pe care o spulberă,
cărând nămeți neobișnuit de mari, închizând drumuri și cărări de picior.
Datorită încălzirii neuniforme a unor porțiuni de teren, se creează deosebiri în repartiția
temperaturii și presiunii aerului, favorizând dezvoltarea mișcării locale, astfel că ziua straturile
inferioare de aer urcă spre culmi (cu deosebire vara), dând naștere la vânturile de vale, iar noaptea
aerul răcit de pe versanți, se scurge la vale, dând naștere vânturilor de munte.

1.3.4. Rețeaua hidrografică
Caracterul permanent al cursului Arieșul Mare, care izvorăște de la o altitudine de 1295 m de sub
Vârful Vârtop, este asigurat de multitudinea afluenților pe care-i colectează de pe teritoriul comunei
Arieșeni: Valea Galbenei, Valea Bucinișului, Valea Șteiului, Valea Vârciorogului, Valea Cobleșului.
Fiind alimentat din abundență de aceste văi, Arieșul Mare prezintă fluctuații de debit. Debitul cel
mai mic îl înregistrează în lunile august-septembrie-octombrie și în anii secetoși, iar debitul cel mai
mare fiind în luna aprilie, când are loc topirea zăpezilor și în timpul ploilor torențiale.
În timpul iernii se formează pe suprafața lui un pod de gheață, a cărui grosime variază între 1530 cm, în funcție de asprimea iernii. Fenomenul de îngheț al Arieșului Mare apare cel mai devreme
între 15-30 noiembrie, iar data medie a apariției podului de gheață este 20-30 decembrie și durează
cca 40-50 zile. Dispariția fenomenului de îngheț variază între 20-30 martie, însă au fost cazuri când
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podul de gheață a dispărut ultima dată prin 10-15 aprilie, durata podului de gheață atingând cota de
100-120 zile/an.
De multe ori, în perioada de topire bruscă a zăpezii și a ruperii podului de gheață s-au ivit pericole
de inundație prin micile lunci din valea sa, fenomen ce poartă numele de viituri.
În general, alimentarea afluenților văilor, care se varsă în Arieșul Mare, se face din zone acvifere,
nelegate hidrografic cu Arieșul, din ape freatice cantonate în rocile dezagregate sau în fisurile rocilor
calcaroase și din rezervele rămase din topirea zăpezilor.
Apele freatice se includ în două regiuni distincte prin condițiile morfostructurale și tectonice de
cantonare:
•

ape freatice din spațiul montan acumulate în fisuri și soluri calcaroase, în grohotișuri, de unde
excedentul apare sub formă de izvoare;

•

ape freatice din formațiuni sedimentare, deosebit de bogate ca debit, în depozitele aluvionare din
lunci.

1.3.5. Vegetația
Unul dintre elementele care reflectă cel mai bine variația altitudinală a reliefului este vegetația
care se desfășoară pe cca 900 m. Aflându-se într-o zonă montană, învelișul vegetal nu este foarte
variat. Succesiunea de sus în jos este următoarea: goluri alpine, păduri de conifere, păduri de fag.
Golurile alpine ocupă vârfurile, culmile și platourile de altitudine. Cum înălțimea maximă este de
1849 m, vegetația este reprezentată de asociațiile vegetale subalpine. Pe culmile Bihariei putem
întâlni: teposica (Nardus stricta), păiușul roșu (Festuca rubra), firuța (Agrostis tenius), scrântitoarea
(Potentilla ternata), vioreaua (Viola Dacica), vulturica (Hieracium auricula), cimbrișorul (Thimus
Pulegioides). Pe locurile mai pietroase apar: afinul (Vaccinium murtillus), merișorul de munte
(Vaccinium vitis-idaea). În bazinul superior al văii Șteiului apare jneapănul (Pinus muyo), în asociație
cu arinul de munte (Alnus Viridis), dar mai frecvent apare ienupărul pitic (Luniperus Sibirica).
Al doilea etaj al vegetației este cel al coniferelor, foarte bine dezvoltat, unde domină molidul
(Picea abies), la care se adaugă bradul alb (Alves alba). Covorul vegetal al pădurilor de conifere mai
cuprinde și alte plante, cum ar fi măcrișul (Oxalis acectosela), floarea șarpelui (Anemone nermosa),
sau arbuști ca scorușul (Sorbus ocuparia), afinul, merișorul, diverse ciuperci ca barba caprei
(Clavaria fava), gheaba de brad (Armilaria mellea).
Zona fagului, reprezentată prin partea superioară, este dominată de fag (Fagus silvatica), însoțit
de paltinul de munte (Acer pseudo platamus).
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Poienile pădurilor de brad și fag sau golurile rezultate din tăierea masei lemnoase sunt invadate
de un bogat covor vegetal în care, pe lângă ierburi, sunt invadate din abundență de merișorul de
munte, afinul, fragi (Fragaria vesca), panseluța de munte (Viola declinata), brândușa (Croccus
heufleliamus), zmeura (Rubus idaeus) etc.
Pe lângă cursurile apelor se întâlnesc plante iubitoare de apă: brusturele (Petasites albus),
bumbăcarița (Rsiophorium augustifolium), șopârlița (Paruassia palustis) sau arbori - arinul.
Tot legat de abundența apelor, însă de data aceasta în exces, sunt turbăriile de Sphagunum,
mușchiul Polytrichm sau roua cerului (Drosera rotundifolia).
1.3.6. Fauna
Sunt bogat reprezentate, datorită pădurilor de fag, brad, rășinoase, a pajiștilor naturale și
condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea animalelor sălbatice. Cu toate acestea, datorită
intervenției omului, prin operațiile forestiere, prin rărirea pădurilor și mărirea suprafețelor de pășunat,
numărul lor s-a împuținat mult față de timpurile trecute, iar unele specii sunt pe cale de dispariție din
raza localității și a împrejurimilor.
Dintre animalele care se pot întâlni pe raza comunei menționăm: ursul (Ursus aretos), lupul
(Canis lupus), mistrețul (Mixtidus).
În pădurile de altitudine trăiesc: veverița (Sciurus vulgaris), căprioara (Capreolus capreolus),
iepurele (Lepus europeanus), vulpea (Vulpes vulpes), nevăstuica (Mustela rivalis).
Dintre păsări, în regiunile calcaroase se întâlnesc destul de frecvent: mierla de piatră (Monticola
saxatillis), uliul (Decipiter gentilius), bufnița (Bubo bubo) etc.
În apele văilor predomină păstrăvul (Salmo trutta fario).

Foto nr. 2 – Cadrul natural – comuna Arieșeni
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2. Populația și forța de muncă
2.1.Populația comunei Arieșeni
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică1, evoluția populației comunei
Arieșeni se înscrie pe un trend descendent, fiind prezentată în cele ce urmează:
Tabelul nr. 2 – Evoluția populației comunei Arieșeni în perioada 2011-2020
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populație

1796

1794

1781

1771

1745

1722

1713

1690

1645

1610

Graficul nr. 1 – Evoluția populației comunei Arieșeni în perioada 2011-2020
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Din informațiile furnizate de Institutul Național de Statistică privind repartizarea pe sexe a
populației comunei în perioada 2011-2020, rezultă un procent mai mare pentru populația de sex
masculin.

Datele privind populația prezentate în Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 sunt preluate de pe website-urile:
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table și http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
1

87

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

Tabelul nr. 3 – Structura populației comunei Arieșeni, în funcție de sexe,
în perioada 2011-2020

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Masculin

911

911

907

901

887

875

867

859

836

811

Feminin

885

883

874

870

858

847

846

831

809

799

Graficul nr. 2 - Reprezentarea populației, în funcție de sexe,
în perioada 2011-2020
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Masculin
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Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației stabile pe satele componente ale
comunei Arieșeni era următoarea:

Tabelul nr. 4 – Repartiția populației pe satele componente
Nr.
crt.
1.

Sate componente
Arieșeni

2.

Avrămești

3.

Bubești

Număr
locuitori
137
41
101
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4.

Casa de Piatră

5.

Cobleș

201

Dealu Bajului

148

7.

Fața Cristesei

178

8.

Fața Lăpușului

124

Galbena

189

6.

9.
10.
11.

55

Hodobana

48

Izlaz

123

12.

Păntești

100

13.

Pătrăhăițești

56

14.

Poienița

65

15.

Ravicești

21

16.

Ștei-Arieșeni

96

Sturu

52

Vanvucești

30

17.
18.

Graficul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente
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Populația stabilă pe vârste și sexe se prezintă astfel la 1 ianuarie 2020:
Tabelul nr. 5 – Structura populației pe vârste și sexe

Număr locuitori
M
F

Grupa de
vârstă

Număr locuitori
M
F

Grupa de
vârstă

Sub 5 ani

23

24

45-49 ani

84

69

5-9 ani

23

20

50-54 ani

62

52

10-14 ani

29

44

55-59 ani

45

50

15-19 ani

50

47

60-64 ani

48

51

20-24 ani

52

54

65-69 ani

36

55

25-29 ani

46

47

70-74 ani

40

43

30-34 ani

64

48

75-79 ani

38

42

35-39 ani

68

49

80-84 ani

27

25

40-44 ani

57

51

Peste 85 ani

19

28

Graficul nr. 4 – Structura populației pe vârste și sexe
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În județul Alba, densitatea populației în anul 2011 era de 52,4 locuitori/km2.
Durata medie a vieții, pe sexe, în mediul rural, în perioada 2014-2018, la nivel județean, se
prezintă după cum urmează:
Tabelul nr. 6 - Durata medie a vieţii, pe sexe, în mediul rural2
ani
An

2014

2015

2016

2017

2018

Ambele sexe
Masculin
Feminin

75,38
71,75
79,51

75,25
71,98
78,95

75,07
71,81
78,76

75,02
71,74
78,85

75,36
72,08
79,16

Analizând datele comunicate de Direcția Județeană de Statistică Alba, se constată că în ultimii
ani durata medie de viață a crescut în mediul rural, fiind mai mare pentru persoanele de sex feminin
în raport cu cele de sex masculin.
La nivelul comunei Arieșeni, sporul natural în perioada 2011-2019 se prezintă în felul următor:

Tabelul nr. 7 – Sporul natural în perioada 2011-2019 – comuna Arieșeni

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Născuți
vii
Decedați

13

10

14

4

4

13

15

9

14

18

28

19

18

20

20

17

30

20

Spor
natural

-5

-18

-5

-14

-16

-7

-2

-21

-6

În situația prezentată s-a evidențiat sporul natural, un indicator demografic dependent de
natalitate și mortalitate, care se calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de
mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și cel
al deceselor în rândul unei populații determinate într-o perioadă de timp.

2

Sursă informații: https://Alba.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/
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Graficul nr. 5 – Sporul natural în comuna Arieșeni 2011-2019
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Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor (98%) este reprezentată de români, existând o
minoritate nesemnificativă de germani. Pentru circa 2% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută.

Tabelul nr. 8 – Structura populației în funcție de etnie

Număr locuitori

Etnie
Români

1726

Germani

3

Informație nedisponibilă

36
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Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de etnie
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Din datele înregistrate la recensământul din 2011, s-a putut evidenția următoarea situație privind
confesiunile religioase din comuna Arieșeni:

Tabelul nr. 9 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă

Nr. crt.

Confesiune religioasă

1. Ortodoxă

Număr locuitori
1659

2. Penticostală

65

3. Informație nedisponibilă

36
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Graficul nr. 7 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă
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Din datele prezentate se observă că populația comunei Arieșeni este majoritar ortodoxă.

2.2.Evoluția populației. Procesul de migrare
La recensământul din anul 2011, comuna Arieșeni avea o populație stabilă de 1.743 locuitori, din
care 880 de sex masculin și 863 de sex feminin.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în ultimii 5 ani, s-a înregistrat
următoarea mișcare migratorie a populației comunei Arieșeni:
Tabel nr. 10 – Mișcarea migratorie a populației comunei Arieșeni în perioada 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

Stabiliri cu reședința

13

6

4

6

18

Plecări cu reședința

59

60

58

67

60

Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
migrația externă)
Plecări cu domiciliul (inclusiv
migrația externă)
Emigranți definitivi

17

17

10

10

10

24

20

31

35

39

Imigranți definitivi

2

1
2
94
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În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori decisivi
în stabilirea nivelului de evoluţie.
O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, serviciile,
turismul - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-economice.
La recensământul din anul 2011, în comuna Arieșeni s-a înregistrat un număr de 564 gospodării
ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 3,09. Totodată, s-au
înregistrat 907 clădiri cu locuințe.
Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor existente și suprafața locuibilă pentru comuna
Arieșeni în perioada 2015-2019.
Tabelul nr. 11 – Situația locuințelor existente și suprafața locuibilă

Locuințe existente
Suprafața locuibilă – m2

2015

2016

2017

2018

2019

919

920

920

922

922

41.014

41.102

41.102

41.201

41.201

2.3. Forța de muncă
Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de
muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând
populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea
economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului faţă de
inactivitate.
Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Arieșeni în perioada 2011-2018.
Tabelul nr. 12– Numărul mediu de salariați din comuna Arieșeni în perioada 2011-2018

An
Număr
mediu
salariați

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

127

154

169

174

178

179

201

215

220

95

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă. La nivelul județului Alba, în
luna ianuarie 2021, rata șomajului era de 4%.
În comuna Arieșeni, situația șomerilor în perioada 2011-2019 se prezintă astfel:
Tabelul nr. 13 – Numărul șomerilor din comuna Arieșeni în perioada 2011-2019

An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

50

40

66

135

51

54

29

40

36

Masculin

29

21

28

53

25

28

17

24

16

Feminin

21

19

38

82

26

26

12

16

20

În anul 2020, numărul șomerilor a fost în creștere, unul dintre motive fiind situația generată de
pandemia Covid 19. Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 14 – Situația șomerilor din comuna Arieșeni, pe luni, în anul 2020
Lună

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

34

30

29

28

33

39

40

39

42

48

49

45

Masculin

17

18

17

18

21

23

23

20

19

21

23

20

Feminin

17

12

12

10

12

16

17

19

23

27

26

25

3. Infrastructura serviciilor de educație și sociale
3.1. Educație
Documentele atestă că şcoala din Arieşeni şi-a deschis cursurile în anul şcolar 1880-1881, acasă
la preot, care era şi învăţător şi avea ca studii trei clase gimnaziale şi un curs teologic de un an. Anul
şcolar începea la 1 noiembrie şi se încheia la sfârşitul lunii aprilie-începutul lunii mai, datorită faptului
că părinţii îi foloseau pe copii la muncile din gospodărie de cum se desprimăvăra.
Datorită lipsurilor materiale şi a distanţelor mari dintre satele comunei, puţini copii aveau acces
la învăţătură. De exemplu, în anul şcolar 1890-1891, din 117 copii obligaţi a frecventa cursurile,
urmau şcoala doar 30, iar în anul 1894-1895, din 164 doar 15 au frecventat cursurile.
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Cu toate acestea şcoala nu s-a închis, dar abia în anul 1908 este construit primul local de şcoală
în centrul comunei care avea o sală de clasă şi două camere care serveau drept locuinţă pentru
învăţător.
Din 1948 începe construirea localurilor de şcoală în satele comunei şi înfiinţarea şcolilor.
Primul local de şcoală se dă în folosinţă în satul Cobleş în 1948, care avea o sală de clasă şi
locuinţă pentru învăţător.
În satele cele mai îndepărtate ale comunei Casa de Piatră şi Hodobana, şcoala se înfiinţează în
anul 1951.
În anul şcolar următor ia fiinţă o nouă şcoală la Dealu Bajului, care funcţionează într-un spaţiu
închiriat (locuinţă) până în anul 1967, când se dă în folosinţă localul de şcoală existent şi acum. La
fel funcţionează şi şcolile din satele Pătrăhăiţeşti şi Faţa Cristesei, înfiinţate în anul şcolar 1954-1955,
ale căror localuri sunt date în folosinţă în anul 1961 la Pătrăhăiţeşti şi 1972 la Faţa Cristesei.
Ultima şcoală înfiinţată, în anul 1959, este cea din satul Bubeşti. Aceasta funcţionează ca şi
celelalte într-o locuinţă din sat până în anul 1968, când se construieşte localul de şcoală renovat în
1995, existent şi în prezent.

Foto nr. 3 – Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni
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În centrul comunei construirea şcolii s-a desfăşurat după cum urmează:
•

în anul 1949, un corp de clădire din lemn cu două săli de clasă şi locuintă pentru directorul
şcolii (corpul C);

•

în anul 1957 a fost ridicat un alt corp de clădire cu trei săli de clasă. Cele două corpuri încadrau
vechea construcţie din 1908. Aceasta a fost demolată şi în anul 1964, pe amplasamentul ei sa finalizat un nou local compus din parter şi etaj, care dispunea de 6 săli de clasă, sală
profesorală, birou şi sală pentru bibliotecă. Corpul de clădire dat în folosinţă în anul 1957 a
fost demolat datorită degradării avansate în 2003, acum fiind funcţionale doar corpurile B şi
C;

•

în anul 2003 s-a început construcţia unui local nou, cu fonduri de la Banca Mondială, în care
se desfăşoară cursuri începând cu anul 2004.

Până în anul 1952, în Arieşeni existau doar şcoli cu clasele I-IV. Din acest an se organizează ciclul
al II-lea de învăţământ.
Apare acum necesitatea cazării elevilor într-un internat şcolar, care ia fiinţă într-un spaţiu
închiriat. În anul 1963 se dă în folosinţă internatul şcolar, în prezent dezafectat, ca apoi în 1981 să fie
construit un internat modern, preluat în 1987 de Administraţia Taberelor, care îl exploatează şi acum,
elevii bursieri fiind chiriaşi în acest local.
În anul 1972 se înfiinţează prima grădiniţă cu program normal, care funcţionează acum într-un
spaţiu modern.
Situaţia elevilor şi a cadrelor didactice se prezintă astfel:
▪

în anii ‘70 numărul elevilor era în medie de 450, iar al cadrelor didactice de 30;

▪

în anii ‘80 populaţia şcolară scade la 300 elevi, iar numărul cadrelor didactice la 24;

▪

din ‘90 până în ’96 numărul elevilor scade din nou la 250, iar al cadrelor la 20-22;

▪

după ’96 numărul elevilor se stabilizează în medie la 250, iar al cadrelor la 20-21.

Începând cu anul şcolar 2004-2005, în cadrul şcolii au funcţionat clase ŞAM afiliate Grupului
Şcolar Forestier Câmpeni.
De la 1 ianuarie 2008 unitatea primeşte statutul de Grup Şcolar şi îşi schimbă denumirea în Grup
Şcolar de Turism Arieşeni, având ca profil serviciile şi ca domeniu turism şi alimentaţie.
În cadrul Grupului Şcolar de Turism Arieşeni funcţionau 4 clase de liceu după cum urmează:
•

a IX-a liceu;

•

a X-a ŞAM;

•

a XI-a seral, an de completare;

•

a XII-a Liceu tehnologic.
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Calificările furnizate erau:
•

lucrător în alimentaţie;

•

ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie;

•

tehnician gastronom.

Începând cu 1 septembrie 2012, unitatea devine Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație
Arieșeni, având următoarele nivele de învățământ:
•

preșcolar: GPN Arieșeni și GPN Bubești;

•

primar: clasele I-IV, unitatea din centru și Școala Primară Cobleș (pregătitoare I-IV);

•

gimnazial: clasele V-VIII – unitatea din centru;

•

liceal: clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XI-a seral, a XII-a, a XIII-a, a XIV-a seral.

În prezent, în comuna Arieșeni funcționează o grădiniță, o școală cu clasele I-VIII și Liceul
Tehnologic de Turism și Alimentație.
Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni a primit prin proiectul ROSE, derulat de ISJ
Alba, un număr de 69 laptopuri destinate procesului instructiv-educativ al elevilor școlii. Valoarea
totală a acestor laptopuri este de 24.840 €.
Oferta școlară și educațională în anul școlar 2021-2022:
Învățământ profesional – 3 ani
(Clasele a IX-a, a X-a, a XI-a)
Domeniul pregătirii de
bază: turism și alimentație
Calificarea: ospătar (chelner)
vânzător în unități de alimentație
Învățământ liceal
(Clasele a XI-a seral, a XII-a A
seral, a XII-a B seral)
Filiera: tehnologică
Profilul: turism și alimentație
Specializare: tehnician în
gastronomie

Foto nr. 4 – Dotări Liceul Tehnologic Arieșeni
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Clasa

Denumire opțional

Pregătitoare

Limba engleză

Clasa I

Limba engleză

Clasa a II-a

Limba engleză

Clasa a III-a

Limba engleză

Clasa a IV-a

Limba franceză

Clasa a V- a

Limba franceză

Clasa a VI- a

Limba engleză

Clasa a VII- a

Limba franceză

Clasa a VIII- a

Limba franceză

Clasa a IX- a (IP)

MIV Calitatea produselor și serviciilor
MIV Competențe crescute în activitățile de obținere și
servire a preparatelor și băutrilor

Clasa a X- a

Recensământul populației din anul 2011 furnizează următoarele date privind nivelul de pregătire
al locuitorilor comunei Arieșeni:
Tabelul nr. 15 – Nivelul de educație al populației comunei Arieșeni
Învățământ Postliceal
superior
și de
maiștri
Populație
90
15
Nivel

Liceal

259

Profesional
Inferior
Primar
și de
(gimnazial)
ucenici
98
718
320

Fără
școală
absolvită
103

Masculin

54

4

151

76

351

152

29

Feminin

36

11

108

22

367

168

74

100
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Graficul nr. 8 – Nivelul de pregătire al populației

Nivelul de pregătire al populației
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6%
Liceal
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6%
Primar
20%

Postliceal
si de
maistr
1%

Profesional și de ucenici
6%

Inferior (gimnazial)
45%

Din datele prezentate rezultă că 65% din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste sunt
absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 6% - absolvenți învățământ profesional și de ucenici,
16% - absolvenți învățământ liceal, 1% - învățământ postliceal, 6% - absolvenți învățământ superior,
înregistrându-se și un procent de 6% fără școală absolvită.
La recensământul din anul 2011, în comuna Arieșeni s-au înregistrat 62 persoane analfabete, 13
de sex masculin și 49 de sex feminin.

3.2. Sănătate și servicii sociale
În comuna Arieșeni există un dispensar uman cu un medic de familie și doi asistenți medicali,
precum și două farmacii.
Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Arieșeni nu este licențiat ca furnizor
de servicii sociale, la nivelul comunei neexistând alți furnizori publici sau privați de servicii sociale.

4. Infrastructura
4.1.Infrastructura de transport
Legatura comunei cu oraşele şi comunele vecine se realizează exclusiv prin căi de comunicaţie
rutieră. Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată. Cea mai apropiată stație de cale
ferată se află în orașul Ștei din județul Bihor, situat la 40 de km.
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Legăturile între localitățile comunei și dintre acestea și localitățile unităților teritorialadministrative învecinate se realizează printr-o rețea de drumuri de categorii diferite, respectiv
drumuri naționale (13 km), județene (2 km), comunale (85 km).
Artera principală care traversează zona este DN 75, care asigură legătura cu orașe importante din
Transilvania: Alba Iulia, Deva, Oradea, Arad, Turda.
DJ 750 D: Arieșeni (DN 75) - Ștei - Arieșeni - Buciniș - DN 75 are un traseu spectaculos printre
văi și creste.
DJ 750 E: DN75 – Sat vacanță – Vârtop are o lungime de 2 km și face legătura între Poiana Vârtop
și Bubești.
O altă cale mai importantă de legătură între satele aparținătoare comunei Arieșeni și centrul
comunei este DC 131 – Arieșeni – Fața Cristesei, celelalte căi de acces fiind reprezentate de
numeroase drumuri forestiere.
Dintre drumurile forestiere din comuna Arieșeni menționăm drumul care urcă de la Casa de Piatră
pe Valea Gârda Seacă în Poiana Gârdei și care face legătura cu drumul Beliș-Padiș. Un alt drum
forestier este cel care urcă de la Pietroasa pe Valea Cobleșului, care poate fi continuat până în DJ 750
– Poiana Vârtop-Bubești, realizându-se astfel un inel auto din care se poate accede facil la elementele
naturale spectaculoase din zonă.
Legătura între satele comunei şi localităţile importante din zonă se face cu mijloace de transport
în comun sau individual, cu autoturisme proprii. Există curse regulate pe rutele Alba Iulia – Oradea,
Câmpeni – Ștei – Beiuș. La nivelul comunei sunt amenajate două stații de transport în comun.

4.2.Dotări tehnico-edilitare
4.2.1. Alimentarea cu apă a localităţilor comunei
În comuna Arieșeni există o rețea de alimentare cu apă potabilă, cu o lungime de 1,5 km, care
deservește un număr de 30 de gospodării și instituțiile: Primăria, LTTA Arieșeni, Centrul de agrement
Arieșeni, Căminul cultural, Campusul tehnic.
Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și
conductelor instalate pe teritoriul localității, pentru transportul apei potabile de la conductele de
aducțiune sau de la stațiile de pompare până la punctele de branșare a consumatorilor.
În tabelul de mai jos prezentăm lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile la
nivelul comunei Arieșeni, precum și capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile și cantitatea
de apă potabilă distribuită consumatorilor în perioada 2011-2019.
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Tabelul nr. 16 – Alimentarea cu apă potabilă – comuna Arieșeni

An

Lungimea totală
simplă a rețelei
de distribuție a
apei potabile

2011

1,5

Capacitatea
instalațiilor de
producere a
apei potabile
m3/zi
15

2012

1,5

15

5

5

2013

1,5

200

70

10

2014

1,5

200

73

60

2015

1,5

200

73

60

2016

1,5

200

73

60

2017

1,5

200

73

60

2018

1,5

200

73

60

2019

1,5

200

73

60

Cantitatea de
apă potabilă
distribuită
consumatorilor
mii m3
5

Din care, pentru
uz casnic
mii m3
5

În perspectivă, se are în vedere extinderea rețelei de apă potabilă.
4.2.2. Canalizarea menajeră
Comuna Arieșeni nu dispune de rețea de canalizare. La acest moment, se află în derulare, prin
PNDL, proiectul „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Arieșeni, județul
Alba”. Studiul de fezabilitate este aprobat, fiind depusă documentația pentru obținerea avizelor
necesare.
4.2.3. Alimentarea cu energie electrică
Comuna Arieșeni are rezolvată în cea mai mare parte (98%) problema alimentării cu energie
electrică de la sistemul național, prin rețele de distribuție de medie tensiune de 20 KV aeriene și
posturi de transformare MT/JT.
În ceea ce privește sistemul de iluminat public, în comuna Arieșeni, lungimea rețelei este de 11,30
km, existând 200 de stâlpi și 150 de corpuri de iluminat. Gradul de acoperire este de 30%. Operatorul
de energie electrică este Societatea ELECTRICA FURNIZARE.
În perspectivă se au în vedere extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal.
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Cele mai eficiente sisteme de iluminat sunt la ora actuală cele cu tehnologie LED. Principalele
avantaje ale iluminării cu LED sunt:
•

Consum de până la 10 ori mai mic (economii mai mult decât substanţiale la factura electrică)

•

Nu emite ultraviolete (nu afectează vederea pe termen lung, nu atrage insecte)

•

Nu se încălzeşte

•

Durata de viaţă foarte mare > 40.000 ore

•

Rata de defectare 0 => costuri de înlocuire şi mentenanţă zero

•

Lumină de o calitate mult mai bună

•

Preţuri din ce în ce mai accesibile

•

Surse nepoluante de lumină (nu conţin substanţe care afectează mediul, aşa cum se întâmplă
în mod prezent cu sursele clasice de iluminat)

4.2.4. Telefonie, televiziune, internet
Principalii operatori de telefonie, televiziune și internet în comuna Arieșeni sunt TELEKOM,
VODAFONE, RCS&RDS și ORANGE.
4.2.5. Alimentarea cu energie termică
În exclusivitate, căldura se asigură individual, cu combustibil solid – lemn. În acelaşi mod se
asigură şi apa caldă menajeră în gospodăriile populaţiei.
La acest moment nu există rețea de gaze naturale în comuna Arieșeni.
4.2.6. Gospodărie comunală și salubrizare
Realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul Alba a fost
începută de către Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012 şi
continuată din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Obiectiv Specific 3.1
prin implementarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Alba”, în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017.
Elementul cheie al oricărui sistem de management integrat al deșeurilor este dezvoltarea unor
zone adecvate de management al deșeurilor și a amenajărilor incluse în fiecare zonă, adică acele zone
care vor fi deservite de aceeași infrastructură de management al deșeurilor (depozit, stație de tratare,
stație de sortare, etc).
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Conform Aplicației de finanțare și documentelor suport au fost stabilite patru zone de
management a deșeurilor în județul Alba.
Comuna Arieșeni face parte din zona 3 de management al deșeurilor în cadrul SMID Alba, subzona 3.3, alături de: Câmpeni, Albac, Avram Iancu, Horea, Gârda de Sus, Poiana Vadului, Scărișoara,
Sohodol, Vadu Moților, Vidra. Acestea sunt deservite de stația de transfer Abrud.
Comuna Arieșeni este parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS, care are ca
scop organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a
serviciilor de salubrizare, precum și realizarea unor proiecte de investiții în comun destinate
înființării, modernizării și/sau dezvoltării sistemului de utilități publice.
Operatorul de salubritate este SC SALUBRITATE APUSENI SRL Câmpeni.

5. Activitatea economică
Profilul economic al comunei este marcat în mod deosebit de activitatea în agricultură, având în
vedere că și în trecut populaţia se îndeletnicea preponderent cu agricultura și creşterea animalelor.
Dintre celelalte activități economice desfășurate în comuna Arieșeni menționăm: turismul, comerțul,
prelucrarea lemnului.

5.1.Agricultura
Agricultura localității înainte de 1989 era necooperativizată, suprafața agricolă era mult mai mică,
iar pământul sărac în substanțe nutritive nu era lucrat în condițiile cele mai bune, obținându-se recolte
foarte slabe, care acopereau nevoile populației doar în proporție de 5-10%, în privința cerealelor și de
40-50% în cea a plantelor legumicole.
Restul de cereale, care să acopere nevoile populației, se aduceau din Câmpia Transilvaniei,
Câmpia Crișurilor, a Someșului și din Banat, în condiții foarte grele, cu mijloace de transport
rudimentare, de cele mai multe ori cu căruța cu un cal sau pe spatele calului.
Din pricina climei aspre, a poziției geografice a comunei, răsfirată pe numeroase culmi deluroase,
care depășesc altitudinea de 1.000 m, înconjurată de culmi muntoase cu altitudini atinse de 1.848 m,
a puținelor zile călduroase, cu dimineți și vânturi reci, a solului pietros slab, cu fertilitate scăzută,
producția agricolă era și este foarte slabă.
Pământul cultivat se ară și se seamănă o dată la doi, trei ani, iar în restul timpului se folosește ca
fâneață.
O altă cauză a producției scăzute este și poziția piezișă a terenurilor, așezate pe coastele dealurilor,
care, dacă se ară an de an, suprafața arabilă afânată a solului se poate surpa, în urma ploilor torențiale.
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Categoriile de folosință ale terenurilor sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr. 17 – Categorii de folosință terenuri – comuna Arieșeni
Suprafața (ha)

Categoria de teren
Teren arabil (inclusiv sere și solarii)

142,07

Pășuni naturale

943,87

Fânețe naturale

1510,82

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi

0,49

Total terenuri agricole

2597,25

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

757,95

Construcții

50,20

Terenuri degradate și neproductive

22.06

Ape și bălți

0,16

Total terenuri neagricole

830,37

Suprafața totală

3427,62

Terenurile agricole reprezintă 76% din suprafața totală a comunei, după cum rezultă din graficul
de mai jos:
Graficul nr. 9 – Categorii de folosință terenuri – comuna Arieșeni

Categorii de terenuri - comuna Arieșeni
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În ceea ce privește structura terenurilor agricole, așa cum se poate constata din graficul următor,
terenurile arabile sunt în procent nesemnificativ (6%) în raport cu fânețele (58%) și pășunile (36%).
Graficul nr. 10 – Structura terenurilor agricole din comuna Arieșeni
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Prezența fânețelor și a pășunilor pe suprafețe întinse (94% din totalul terenurilor agricole)
favorizează creșterea animalelor.
Pe lângă celelalte surse de trai, încă din timpurile îndelungate, creșterea animalelor ocupă un loc
de frunte pentru locuitorii comunei Arieșeni. Este adevărat că nu constituia sursa principală de trai,
dar ele erau nelipsite de pe lângă casa oricărui gospodar, oricât de sărac era. Cu creșterea animalelor
se ocupau femeile, copiii și bătrânii, deoarece bărbații erau plecați de acasă, mereu prin țară să aducă
grâu și mălai.
Pe lângă produsele alimentare, pe care le obțineau de la animale: laptele, brânza, smântâna, etc.,
vitele și caii erau folosite pentru lucrarea pământului și transportul diferitelor materiale sau produse.
La Recensământul general agricol din anul 2010, comuna Arieșeni apare înregistrată cu
următoarele efective de animale:
Tabelul nr. 18 – Efectivele de animale din comuna Arieșeni, RGA 2010
Nr. crt.

Număr

Animale

1.

Bovine

1112

2.

Porcine

788
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3.

Păsări

7080

4.

Cabaline

375

5.

Măgari și catâri

2

6.

Iepuri de casă

6

7.

Familii de albine

4

La sediul Primăriei comunei Arieșeni funcționează un cabinet medical veterinar cu doi medici
veterinari.
Comuna Arieșeni are amenajat un târg de animale în centrul comunei, pe malul drept al Arieșului
Mare, pe o suprafață accesibilă la DN 75. Târgul se desfășoară lunar, începând cu luna aprilie
(primăvara) și terminând cu luna noiembrie (toamna). Târgul de animale din comună a luat ființă
începând cu anul 1990 și este destul de frecventat, atât de locuitorii din comună, cât și de cei proveniți
din localitățile învecinate (Vadul-Moților, Albac, Gârda, Scărișoara), care vin să vândă și să cumpere
animale de la acest târg.
Pe lângă târgul de animale, se desfășoară și târgul de produse alimentare, agricole, îmbrăcăminte,
acestea cuprinzând tot centrul comunei, pe o parte și alta a drumului DN 75.

5.2.Operatorii economici de pe raza comunei
La nivelul comunei Arieșeni sunt peste 300 de operatori economici, reprezentând cca 0,79%
din totalul operatorilor economici din județul Alba. Cifra de afaceri totală realizată în anul 2019 este
de 9,7 milioane lei (respectiv 2,2 milioane euro).
Într-un top al firmelor cu sediul social în comuna Arieșeni, realizat de TopFirme3 pe baza
ultimelor bilanțuri depuse, în funcție de cifra de afaceri, pe primele 10 locuri se regăsesc următorii
operatori economici:
Tabelul nr. 19 – Operatori economici din comuna Arieșeni

3

Nr.
crt.

Denumire
operator economic

1.

MAGDAFARM
S.R.L.

CAEN
4773: Comerț cu
amănuntul al

Cifră de
afaceri
lei

Profit net/
Pierdere
lei

Număr
mediu
angajați

1.462.282

29.808

8

Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/Alba/localitate/Arieșeni/cifra-de-afaceri/
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2.

ALECS GEONET
SRL

3.

VILIDOM S.R.L.

4.

ARISTUR
CAMPENI S.R.L.

5.

RAPADA LINE
SRL
MONVASI
FOREST SRL
ARIESENI
TURISM S.R.L.

6.
7.

8.

DAN SCHI SPORT
ARIEŞENI SRL

9.

C.I.E.P.S. S.R.L.

10.

MIDEEA PLUS
S.R.L.

produselor
farmaceutice, în
magazine
specializate
7731: Activități de
închiriere și leasing
cu mașini și
echipamente agricole
4711: Comerț cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi și tutun
5510: Hoteluri și alte
facilități de cazare
similare
5610: Restaurante
1610: Tăierea și
rindeluirea lemnului
7920: Alte servicii
de rezervare și
asistență turistică
4939: Alte
transporturi terestre
de călători
4711: Comerț cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi și tutun
5630: Baruri și alte
activități de servire a
băuturilor

1.177.507

10.301

2

930.164

19.344

4

740.025

217.553

8

636.382

20.483

8

611.891

34.860

1

564.667

16.221

0

391.269

264.840

1

318.434

14.368

0

259.455

65.646

2

5.3. Agroturismul
Potențialul turistic deosebit al zonei a determinat apariția a numeroase unități de cazare pe
teritoriul administrativ al comunei Arieșeni. Dintre acestea menționăm:
•

Complex turistic Vank

•

Casa Moțului
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•

Pensiunea Vraja Muntelui

•

Cabana Șoapta Muntelui

•

Cabana Montana

•

Cabana Rai

•

Vila Apuseni

•

Vila Giulia

•

Pensiunea Panturism

•

Pensiunea Poarta Arieșului

•

Cabana Arieș etc.

Față de această stare de fapt, se impune acordarea unei atenții sporite măsurilor de dezvoltare
turistică, prin crearea de facilități de agrement, dar și prin investiții în infrastructura de transport și
dotările tehnico-edilitare ale comunei.

6. Protecția mediului înconjurător
6.1.Factorii de mediu
Un mediu curat este esențial pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. În același timp însă, mediul
ambiental poate fi și o sursă de factori de stres - de exemplu, poluarea atmosferică, zgomotul,
substanțele chimice periculoase, care au un impact negativ asupra sănătății. Sănătatea populației din
UE este afectată și de schimbările climatice, prin valuri de căldură, inundații și schimbări în distribuția
bolilor transmise prin vectori. La nivel mai general, schimbările climatice, declinul biodiversității și
degradarea terenurilor pot afecta și bunăstarea oamenilor deoarece pun în pericol furnizarea
serviciilor ecosistemice, de exemplu accesul la apă dulce și la producția de alimente.
6.1.1. Calitatea aerului
Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător, ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului
privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și Directiva 2004/107/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
prevede stabilirea unor aglomerări și zone de management al calității aerului în care concentrațiile
ambientale de poluanți nu respectă obiectivele de calitatea aerului (valorile limită sau valorile țintă).
Pentru aceste zone este necesară gestionarea calității aerului prin elaborarea și implementarea unor
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planuri/ programe de calitatea aerului, care trebuie să includă pe lângă măsurile de reducere a
emisiilor și măsuri pentru protejarea grupurilor sensibile de populație.
Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care descriu fenomenul de
poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluante, rezultate preponderent din
activităţile antropice. Datele privind cantitatea poluanţilor la nivelul solului (la nivelul aerului
respirat) sunt furnizate de sistemele de monitorizare a calităţii aerului.
La nivelul teritoriului comunei Arieșeni, calitatea aerului se încadrează în limitele legale, emisiile
de noxe nu depășesc limitele admise la niciun indicator.
Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și durată), în urma
arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor menajere.
Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin
punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:
✓ folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro,
geotermală, biomasă);
✓ înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);
✓ utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse,
randamente mari);
✓ realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea
pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă).
În cele de mai jos este prezentată prognoza pe o perioadă de timp determinată pentru Indicele
Comun de Calitate a Aerului (CAQI) utilizat în Europa din anul 2006. Este un număr pe o scară de la
1 la 100, unde o valoare scăzută (culoare verde) reprezintă o calitate bună a aerului, iar o valoare
ridicată (culoare roșie) reprezintă o calitate scăzută a aerului. Codul de culori CAQI este utilizat în
toate panourile care afișează poluarea atmosferică ale meteogramei pentru a indica nivelul de poluare.
Pentru prognoza legată de polen nu există instrucțiuni oficiale de coduri de culoare, deoarece polenul
nu face parte din prognoza Indicelui de Calitate a Aerului. Indicele de Calitate a Aerului este definit
separat în apropierea șoselelor (indicat "pe marginea drumului") sau departe de șosele (indice
"fundal"). meteoblue utilizează indicele de fundal, din cauza faptului că modelele de vreme nu pot
reproduce diferențele pe scară redusă de-a lungul șoselelor. Din această cauză, măsurătorile efectuate
de-a lungul șoselelor vor indica valori mai ridicate decât prognoza de aici.
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Figura nr. 7 – Raport privind calitatea aerului în comuna Arieșeni

6.1.2. Calitatea apei
Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, dar totuşi vulnerabilă şi deci limitată, element
indispensabil vieţii, materie primă pentru activităţile economice, sursă de energie şi agent de
transport.
Activităţile umane exercită presiuni importante asupra resurselor de apă atât cantitativ, dar mai
ales calitativ, impunându-se crearea unor instrumente legislative care să contribuie la asigurarea
resurselor de apă pentru generaţiile viitoare.
Anumite deficiențe și disfuncționalități în dezvoltarea comunei Arieșeni pot reprezenta potențiale
surse de poluare a apelor de suprafață. Dintre acestea menționăm: lipsa sistemului de canalizare și a
unei stații de epurare a apelor uzate menajere, activitatea zootehnică din gospodăriile populației, din
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care rezultă mari cantități de dejecții lichide ce ajung în cursurile de apă, gestionarea defectuoasă a
gunoiului de grajd în gospodăriile individuale.
Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în mod direct
sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major în gestiunea resurselor de
apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe
periculoase și alterările hidromorfologice.
Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de ape
uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole, și
produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în consecinţă are
impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor.
O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot și
fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea compoziţiei
și scăderea biodiversității speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă
în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât
din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât
şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc).
Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați provenită din
agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării produsă sau indusă de
nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice
ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse
în planuri de acţiune.
Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate şi
aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în zonele vulnerabile la
poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 2005. La prima desemnare
zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul României. În anul
2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se suprafaţa la 58% din teritoriul României. În anul 2013, în
urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu mai desemneze zone
vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici Agricole și măsurile din
Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor articolului 3(5) al Directivei.
Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013,
având, în principal, în vedere aplicarea principiului de prevenire a poluării.
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Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG nr.
964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați
proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, survenite în urma deciziei de
aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României.
Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau
administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.
În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură
generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune și respectarea
Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României.
De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, contribuie la
reducerea emisiilor de nutrienți.
La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea
poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, măsuri pentru
reducerea poluării adresate poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale și asupra
terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele
decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva
Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole se referă la: reducerea eroziunii solului, aplicarea
codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică în ferme, etc.,
consultanță/ instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, realizarea şi menţinerea
zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât cea prevăzută în Codul de Bune
Practici Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum și aplicarea oricăror măsuri specifice
diferite de cele de bază pentru protejarea suplimentară a corpurilor de apă.
Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de apă
și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile
directivelor europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume:
• substanțe prioritare - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra mediului
acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile;
• substanțe prioritare periculoase - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și cele
precedente și în plus sunt toxice, persistente și bioacumulabile;
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• poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui
anumit bazin hidrografic.
Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele,
hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea
atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate impuse
la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de substanțele
prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor
de substanțe prioritare periculoase.
Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru Apă
2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și
strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și
gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, sectorul
hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc.
Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici
de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, apărarea
împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în raport cu
cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul apelor. Pentru
realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice:
•

îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planurilor de
management ale bazinelor hidrografice, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă a
Uniunii Europene;

•

implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi
programelor necesare şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea, în concordanţă cu prevederile
legislaţiei europene în domeniu;

•

elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de
apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi
activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării;

•

întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări, în scopul
monitorizării stadiului de implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte
comune.
În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind

evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al
riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G. nr. 846/2010. Strategia are ca
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obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii
oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului.
Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru
Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei
2007/60/CE (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale
(inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai
vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de
Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii.
De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu și lung
promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale inundabile în scopul reactivării
capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi de a diminua impactul inundaţiilor,
respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate scăzută, pentru atenuarea naturală a
undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei.

6.1.3. Calitatea solului
Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor. Pentru a
evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raţionale, solurile au fost
împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii cum sunt: troficitatea, cantitatea de
microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de fertilitate
sau productivitate ş.a.
Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a
celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează
în 5 clase de calitate, diferenţiate după Notă de bonitare medie, pe ţară (clasa I – 81-100 puncte –
clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru
folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de
cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă
ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii naţionale.
În ceea ce privește îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional, acestea constituie premisa
menţinerii şi sporirii fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate
au demonstrat că îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt
folosite fără a lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile
plantelor. Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi
care au un efect toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor
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elemente. Limita dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de
natura plantelor şi de condiţiile de mediu.
6.1.4. Nivelul de zgomot şi vibraţii
Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația UE
suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății. Alături
de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre marile probleme
cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și evaluarea zgomotului
constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se impun în scopul prevenirii și
reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, acolo unde valorile nivelului de
zgomot depășesc maximele admise.
Principalele surse de zgomot sunt:
•

traficul auto;

•

obiectivele comerciale și industriale;

•

comportamentul inadecvat;

•

zonele de agrement pentru tineret.

6.1.5. Gestionarea deșeurilor
O sursă de poluare provenită din gospodării, ce afectează în mod vizibil mediul înconjurător, este
cea a deșeurilor menajere. În prezent, cantitatea acestor deșeuri a atins nivelul cel mai ridicat datorită
atât creșterii populației și operatorilor economici, cât și creșterii și diversificării activităților
urbanistice. De asemenea, societatea de consum, stilurile de viață determinate de creșterea bunăstării
populației generează într-o măsură tot mai mare deșeuri solide de natură menajeră.
Gestionarea deșeurilor presupune colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea acestora,
inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere.
Comuna Arieșeni este inclusă în zona 3 de management al deșeurilor în cadrul SMID Alba.
Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat la nivelul comunei Arieșeni are ca
obiective:
•

să fie în conformitate cu directivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte deşeurile
biodegradabile;

•

să protejeze sănătatea publică şi de protecţie a mediului prin îmbunătăţirea sistemului de
colectare a deşeurilor şi a depozitării acestora;

•

să optimizeze managementul integrat al deşeurilor şi să îmbunătăţească standardele serviciilor;
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•

să introducă şi să extindă sistemele de colectare selectivă a deşeurilor pentru a promova
reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor biodegradabile, în conformitate cu cerinţele naţionale şi
cele ale Uniunii Europene, şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate.
Comuna Arieșeni face parte, de asemenea, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

SALUBRIS, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării,
monitorizării și gestionării în comun a Serviciului pe raza de competență a unității administrativteritoriale Județul Alba.
Operatorul de salubritate la nivelul comunei Arieșeni este SC SALUBRITATE APUSENI SRL
Câmpeni.

6.2. Arii protejate
Ariile protejate care se suprapun parțial cu teritoriul administrativ al comunei Arieșeni sunt
următoarele:
ROSCI0002 Apuseni
Suprafața: 75.943 ha
Altitudine (m): 1767 max, 338 min, 1127 med
Regiunea geografica: Alpină, Continentală
Ecoregiunea: Munţii Apuseni
Regiunile administrative:
•

25% Județul Alba: Albac, Scărişoara, Horea, Gârda de Sus, Arieșeni

•

37% Județul Bihor: Pietroasa, Câmpani, Nucet, Bunteşti, Budureasa

•

38% Județul Cluj: Mărgău, Măguri-Răcătău, Călăţele, Beliş, Mărişel, Săcuieu

Prezentare generală:
Situl include aproape ultimele zone naturale de carst împădurit de asemenea dimensiuni din
Europa. Mai mult, datorită condiţiilor de microclimat create de relieful carstic, aici se întâlnesc plante
ce se află în cel mai sudic punct al arealului lor de răspândire în emisfera nordică. Habitatele specifice
zonelor carstice au determinat evoluţia unui mare număr de specii endemice. De asemenea,
comunităţile din zona parcului sunt reprezentative la nivel naţional din punct de vedere al identităţii,
al păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor locale, cel mai elocvent exemplu în acest sens reprezentându-l
moţii. Zona posedă un peisaj de înaltă calitate estetică cu o mare diversitate de habitate, floră şi faună,
care se datorează folosirii unor metode unice şi tradiţionale de utilizare a terenului, organizare socială
şi obiceiuri specifice. Aici se asigură vizitatorilor posibilităţi de recreere şi turism integrate în modul
de viaţă tradiţional al comunităţilor locale. Situl a fost desemnat pentru conservarea a nu mai puţin
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de 39 de habitate de interes conservativ, nouă dintre acestea fiind prioritare. De asemenea, se regăsesc
şi 12 specii de mamifere, trei specii de amfibieni, patru specii de peşti, 11 specii de nevertebrate şi
şase specii de plante de interes comunitar. Importanţa carstului pentru conservarea diversităţii
chiropterelor este argumentată, o dată în plus, de faptul că nouă dintre speciile de mamifere pentru
care a fost desemnat situl sunt lilieci, care folosesc peşterile atât ca maternităţi în sezonul de
reproducere, cât şi ca loc de iernare în perioada rece, în Apuseni find localizate unele dintre cele mai
semnificative astfel de habitate pentru lilieci la nivel european. Valoarea conservativă a zonei a fost
recunoscută cu mult timp în urmă, în interiorul acestui sit existând nu mai puţin de 52 de Rezervaţii
Naturale şi Monumente ale Naturii, majoritatea acestora reprezentate de zone carstice. Parcul Natural
Munţii Apuseni a fost înfiinţat în anul 2003. Între cele mai importante şi spectaculoase rezervaţii
naturale din sit se numără Peşterile Gheţarul de la Scărişoara şi Gheţarul de la Vârtop (în cea din urmă
fiind descoperite în anul 1974 trei amprente plantare ale omului de Neanderthal cu o vechime de
62000 de ani), Gheţarul Focul Viu, Groapa Ruginoasă şi Molhaşurile de la Izbuce, Peştera Urşilor
(în care sunt prezente rămăşiţele fosile ale ursului de cavernă), Platoul Carstic Padiş şi Cetăţile
Ponorului.

Foto nr. 5 – Peștera Ghețarul de la Scărișoara
Aspecte socio-economice și culturale:
Locuitorii din zona sitului sunt angrenaţi în principal în silvicultură, prelucrarea lemnului,
creşterea animalelor, comerţ şi turism. Sistemul de încălzire din locuinţe este individual, cu lemne.
În zonă nu există reţele de alimentare cu apă şi de canalizare centralizate. În zona sitului se află un
tezaur imens de vestigii arheologice, monumente istorice, de arhitectură sau de artă, ca şi un
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inestimabil patrimoniu care atestă evoluţia şi continuitatea de muncă şi de viaţă pe aceste meleaguri,
dezvoltarea culturii şi artei poporului român. Dintre acestea menţionăm: Ansamblul bisericii de lemn
„Înălţarea Domnului“ (1791) din Arieşeni, Biserica de lemn „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ (1792)
din Gârda de Sus, Bustul lui Horea (1930) din Albac şi Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“
(1797) din Mărgău. Locuitorii din această regiune, moţii cum mai sunt ei numiţi, urmaşii dacilor, sunt
binecunoscuţi pentru meşteşugul prelucrării lemnului, tradiţiile vechi de sute de ani fiind încă păstrate
şi transmise mai departe generaţiilor tinere. Regiunea este renumită şi pentru târgurile care au loc aici
an de an, mai cunoscute fiind Serbările zăpezii din Vârlop şi târgul de la Călineasa (iulie), manifestare
tradiţională similară Târgului de Fete de la Găina.
Activități care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia:
Atât în perimetrul sitului, cât şi în afara acestuia principalele activităţi care se desfăşoară sunt cele
de exploatare forestieră, vânătoare, pescuit, cosit, păşunat, turism. Elementele de impact negativ sunt
generate de braconaj, supraexploatarea resurselor naturale, construcţii în extravilanul localităţilor,
acces necontrolat în peşteri şi lipsa supravegherii acestora, tăieri ilegale de arbori, păşunat neadecvat,
turism necontrolat, eroziune şi torenţi.

Foto nr. 6 – Groapa Ruginoasa

ROSCI0260 Valea Cepelor
Situl Natura 2000 ROSCI 0260 Valea Cepelor este situat în Masivul Biharia, pe versantul estic
(nord-estic) al Cucurbătei Mari (sau Vf. Bihor) 1849,5 m, cel mai înalt vârf din Masivul Bihor și
Munții Apuseni și ocupă o suprafață de 796 ha, aflându-se pe teritoriul administrativ a 3 comune,
120

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

respectiv Arieșeni (6%) și Avram Iancu (1%) din județul Alba și Criștioru de Jos (1%) din județul
Bihor.
Tipurile de habitate şi specii pentru care a fost declarat situl, în conformitate cu anexa 3 a
Ordinului 2387/2011, sunt următoarele:
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase,
4060 Tufărişuri alpine şi boreale,
4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum,
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane,
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea),
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum,
6510 Pajişti de altitudine joase (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi
Galeopsietalia ladani),
Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008
- Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean),
Specii de plante: 165027 - Campanula serrata (Clopoţei), 184258 - Tozzia carpathica (Iarba
gâtului).
ROSCI0324 Munții Bihor
Situl are o suprafaţă de 20.885 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ pe teritoriul a
patru judeţe: Bihor – 43%, Arad – 31%, Alba – 19% şi Hunedoara – 7%.
Situl este o zonă centrală pentru speciile de carnivore mari (lup, urs și râs). Tipurile principale de
pădure sunt făgetele, întâlnindu-se însă și gorunete sau tufărișuri de jneapăn și smârdar. Situl conservă
păduri virgine sau cvasivirgine în zonele Lespedioara, Chicera Ciungilor, culmea Tomnatecului.
Cursurile de apă importante sunt Crișul Negru, Arieșul Mic, Valea Leucii și Valea Ginii.
Calitate și importanță:
Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs și râs), conservă habitate favorabile pentru toate
cele trei specii. Zona de concentrare pentru urs în subpopulația din Apuseni. Contribuie la eficiența
și coerența rețelei Natura 2000, făcând parte din rețeaua de situri care conectează Munții Apuseni cu
Carpații Meridionali. Prin conexiunea cu situl Natura 2000 Platoul Vașcău, va permite extinderea
naturală a ursului în Munții Apuseni – spre vest în Codru Moma și spre sud, prin SCI Defileul Crișului
Alb, spre Munții Zărandului și Metaliferi.
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ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa
Suprafața ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.
1284/2007, cu modificările și completările ulterioare și însumează 92.859,80 de hectare, situată pe
teritoriul administrativ al județelor Cluj, Bihor și Alba.
Scopul ariei de importanță specială avifaunistică ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa este
conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a
speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare
sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele numărul 3 și 4 A la Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Zonă montană cu fenomene carstice, grohotișuri, goluri alpine și păduri de conifere întinse. Zona
este cuprinsă de PN Apuseni, fiind una dintre cele mai sălbatice și bine conservată din Munții
Apuseni. Munții Apuseni constituie o mare atracție turistică a județului Bihor și a țării, drept pentru
care au fost clasificați ca făcând parte din grupa munților de o foarte mare complexitate turistică,
alături de mult mai mediatizații săi frați, munții din Carpații Orientali și Meridionali. Resursele
turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta, neatinse de
activitățile umane.
Calitate și importanță:
Padiș – Muntele Vlădeasa
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvila de
munte (Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare
(Strix uralensis), minuniță (Aegolius funereus), buhă (Bubo bubo), ciuvică (Glaucidium passerinum),
ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar
gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).
Zona propusă constă din Parcul Național Apuseni lărgit cu Muntele Vlădeasa, pentru a include
pădurile întinse de conifere și alte habitate importante. Cele mai importante habitate ale sitului din
punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de molid, amestec molid – fag și fag, respectiv zonele
stâncoase unde își găsesc loc de cuibărit câteva specii de răpitoare. Astfel în molidișuri cuibăresc cel
puțin patru specii cu efective importante pentru România, iar în pădurile de amestec și cele de fag
alte cinci specii. În zonele stâncoase găsim două specii de răpitoare de zi și buha, toate trei fiind rare
pe plan național. Pajiștile dintre păduri oferă loc de vânătoare pentru speciile de răpitoare, respectiv
aici cuibărește cristelul de câmp.
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Cascada Vârciorog
Cascada Vârciorog este o arie protejată de interes
național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație
naturală de

tip geologic și peisagistic),

situată

în

vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba.
Cascada Vârciorog este situată în comuna Arieșeni, în
apropierea satului Vamvucești, la poalele Vârfului Piatra
Grăitoare, într-o pădure de molizi și brazi.
Vârciorog este una dintre cele mai spectaculoase
cascade din Munții Apuseni, fiind şi unul dintre cele mai
vizitate obiective turistice din zona Arieșeni-Vârtop.
Acesta oferă pe timpul primăverii şi începutul verii un
spectacol impresionant, datorită fluxului de apă care este
mai mare în această perioadă. Traseul este accesibil pe tot
timpul anului, chiar şi iarna, când zăpada nu este foarte
mare.
Foto nr. 7 – Cascada Vârciorog

6.3. Factorii de risc
În Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Alba, comuna Arieșeni apare menționată
cu următorii factori de risc:
•

Inundații

Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pentru producerea inundaţiilor sunt:
➢ precipitaţii abundente, torenţiale sau de lungă durată, care formează viituri;
➢ zestrea de zăpadă şi de gheaţă, corelată cu temperatura mediului;
➢ baraje sau diguri nesigure ori subdimensionate;
➢ albii ale cursurilor de apă neregularizate sau necurăţate;
➢ obstacole în calea viiturilor (poduri, podeţe, drumuri, terasamente, căi ferate etc.);
➢ gradul de umectare al solului;
➢ capacitatea acumulărilor de apă.
În ceea ce privește comuna Arieșeni, inundațiile provin din revărsările apelor curgătoare (râul Arieșul
Mare, pârâul Cobleș, pârâul Cepelor) și din scurgeri de pe versanți (Valea Șteiului).
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•

Înzăpezire, polei sau blocaje de gheaţă pe cursurile de apă. Pot fi afectate:
➢ comunicaţiile rutiere şi localităţile din zonă, în special cele montane unde se simte lipsa
variantelor ocolitoare;
➢ terenurile pot fi afectate în special de poduri/blocajele de gheaţă datorită consecinţelor acestor
fenomene (eroziune, inundaţie, etc);
➢ obiectivele socio-economice pot fi afectate prin reducerea sau oprirea activităţii, lipsa sau
reducerea traficului rutier sau prin fenomenele indirecte ce se pot produce (eroziunea
terenului, inundaţii);
➢ întreruperea alimentării cu energie electrică;
➢ avarieri la locuinţe, gospodării şi obiective economico-sociale;
➢ izolarea localităţilor.

Până în prezent producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje/poduri de gheaţă nu au impus
evacuarea populaţiei, dar au avut impact asupra activităţii socio-economice, fiind necesare măsuri
pentru diminuarea efectelor fenomenelor.
•

Alunecări și surpări de teren

Sunt generate de:
➢ precipitaţiile punctuale, abundente;
➢ structura geologică a terenurilor;
➢ lipsa lucrărilor specifice de eliminare a excesului de umiditate;
➢ diminuarea fondului forestier în anumite zone.
Alunecările şi prăbuşirile pot genera următoarele efecte:
➢ distrugerea sau avarierea construcţiilor de orice fel;
➢ blocarea parţială sau totală a unui râu şi crearea unei acumulări de apă cu pericol de inundaţie;
➢ distrugerea sau avarierea reţelelor edilitare comunale (apă, gaze, canalizare etc.);
➢ blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţie (rutiere, feroviare etc.).
Comuna Arieșeni prezintă potențial mediu de producere a alunecărilor de teren.
•

Eroziuni de maluri (cca 2 km)

Zone afectate:
▪

mal drept râul Arieşul Mare, între Arieşeni şi versant nordic D. Bajului;

▪

pârâul Cobleş, mal drept, de la Cobleş la Arieşeni;

▪

pârâul Gârda Seacă - mal drept zona Casa de Piatră;

▪

râul Bucura, versant vestic D. Munţişorului.
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•

Dislocări de stânci, căderi de pietre

Zone afectate:

•

▪

râul Arieşu Mare, pe DN 75 (Avrămeşti, Sturu);

▪

pârâul Cobleș.

Văi torenţiale - cca 30 ha

Zone afectate:
▪

afluenţii pe dreapta ai râului Arieşu Mare: V. Vârciorog, V. Cepelor;

▪

pârâul Pozarului;

▪

Valea Cristese;

▪

Valea Culdeşti;

▪

Valea Gojii;

▪

Valea Ponoraşului;

▪

Valea Seacă.

7.

Cultura

7.1. Infrastructura culturală
În Lista monumentelor istorice, aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, comuna Arieșeni este
inclusă cu următoarele obiective:
Tabelul nr. 20 – Monumente istorice – Comuna Arieșeni

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Cod LMI

Denumire

Datare

AB-II-a-A-00177
(RAN: 2390.01)
AB-II-m-A-00177.01
(RAN: 2390.01.01)
AB-II-m-A-00177.02
(RAN: 2390.01.02)

Ansamblul bisericii de lemn „Înălțarea
Domnului”
Biserica de lemn „Înălțarea Domnului”

1791

Edicul pentru toacă

1791
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Biserica de lemn „Înălțarea Domnului”
Biserica de lemn a fost ridicată între anii 1791-1829, dar tradiția că ea a fost precedată de un lăcaș
anterior are motive întemeiate. În harta corespunzătoare acestei zone, realizată în cadrul Ridicării
topografice iozefine (între anii 1764-1785), este deja figurată aici o biserică.
Biserica este construită în întregime din lemn, în forma și stilul bisericilor maramureșene.
După 1863, din dorința înnoirilor, bârnele lăcașului au fost tencuite, răpindu-i-se astfel înfățișarea
originară. Se poate remarca însă aici singurul exemplu de decor țărănesc realizat în tencuială. Rozete
și flori, soare cu chip omenesc, cruci, reprezentări datate: 1873, 1871, 1878, sunt închipuite în stuc
pe fațadele edificiului. Uși și ferestre, perete despărțitor, au fost suprimate prin lucrările de renovare.
Tencuită și învelită cu tablă, construcția permite însă aprecierea înfățișării anterioare. O siluetă zveltă,
la care concură acoperișul cu pante abrupte, mai coborât la absidă și din care răzbate, pe vest,
clopotnița cu foișor și coif frânt. Perechile de console, spre o ușoară atingere, sugerează aripile
vulturului. Torul median din stuc se suprapune pe brâul în frânghie sculptată, după modelul apropiat
de la Lăzești. Deschiderile de la altar, cioplite în trepte, ca la Albac, Dealul Geoagiului, Brăzești,
indică dispariția de aici a unor ancadramente similare celor de la monumentele enumerate. Un rest de
troiță, adăpostit lângă peretele de sud, cu un neîntrecut decor sculptat, poate fi luat ca martor pentru
măiestria cu care fuseseră împodobite unele elemente de arhitectură ale edificiului. De plan
dreptunghiular, cu absida decroșată poligonală, monumentul comportă, în acoperirea interioară:
tavanul drept peste pronaos; boltă semicilindrică, închisă vest și est prin timpane, și având o grindă
meșter profilată, în naos; iar peste altar, o boltă de aceeași formă, racordată cu conturul pereților prin
trei fâșii curbe.

Foto nr. 8 – Biserica de lemn „Înălțarea Domnului” Arieșeni
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Decorul pictat, distrus în pronaos, unde se mai observă mironosițele, în arcade, ca și în altar, se
deslușește clar bolta naosului (pereții sunt văruiți), unde se regăsește iconografia obișnuită în zonă.
În axul bolții, cercurile mari ce înscriu chipurile de bază canonice; urmează registrul cu reprezentarea
patimilor lui Hristos, în scene dreptunghiulare; friza mucenicilor.
În același spirit, al tradiției bizantine, este și pictura tâmplei, dispusă în frize:
Răstignirea, Apostolii în arcade pe colonete, Proorocii, uneori pe două registre. Dacă data executării
picturii, 1829, se mai citește din pisania, în rest curățată, numele zugravului Mihai de la Abrud este
transmis prin informația locală.

Foto nr. 9-12 – Pictura veche din Biserica „Înălțarea Domnului” Arieșeni4
Merită a semnala din podoabele rămase de la lăcașul anterior, remarcabila icoană prăsnicar, de
factură cultă, cu o scenă centrală, înscrisă în partea superioară într-o arcadă polilobă și altele
marginale, cuprinse între chenarul în frânghie și profilele ramei. Icoana cu Maica Domnului și profeții

4

Sursă foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Arieșeni
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(0,62 m/0,44 m), databilă către sfârșitul sec. al XVII-lea, începutul celui următor, își află analogii
într-o icoană cu Iisus Hristos, de la Lăzești.
În anul 1998 a fost construită o biserică nouă cu hramul „Înălțarea Domnului”, cu sprijinul
credincioșilor din Arieșeni, sub coordonarea preotului Chișu Bazil. Noua biserică a fost finalizată și
sfințită în iulie 2011.

Foto nr. 13– Biserica nouă din Arieșeni
Alte instituții de cultură din comuna Arieșeni:
▪

Biblioteca comunală;

▪

Căminul cultural;

▪

O expoziție etnografică, pentru care există intenția de a se înființa un muzeu.

7.2. Agenda culturală
Serbările Zăpezii
Serbările zăpezii Vârtop Arieșeni se organizează la începutul lunii februarie, în primul sau al
doilea weekend al lunii. Acestea se desfășoară la baza pârtiilor de la Vârtop-Arieșeni – lângă cele
doua teleschiuri.
Concursurile legate de sporturile de iarnă sunt principalele atracții ale serbărilor. Se organizează
concursuri de ski, sanie, alunecare pe zăpadă cu obiecte neconvenționale, fotbal cu clăpari etc.
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Concertele și discoteca în aer liber sunt de asemenea unul dintre ingredientele importante ale
acestui eveniment.
Pe lângă muzica bună, organizatorii aprind focuri de tabără și oferă participanților vin fiert pentru
a-i înveseli și a-i încălzi. În seara de sâmbătă are loc coborârea cu făclii a salvamontiștilor din Alba
și Bihor ce creează pe pârtia mare un spectacol de lumini; se continuă apoi cu un foc de artificii care
continuă jocul de lumini început de salvamontiști. Seara se încheie cu o discotecă în aer liber la baza
pârtiei Vârtop I.
Duminica este ziua dedicată cântecelor și dansurilor populare și bineînțeles multe concursuri și
alte surprize ale organizatorilor.

8.

Turism și agrement
Relieful și clima din zonă oferă condiții deosebite de dezvoltare a turismului pentru sporturile

de iarnă. Se remarcă durata medie anuală a stratului de zăpadă de 150 zile, ceea ce asigură un sezon
de schi de 5 luni. Practicanții sporturilor de iarnă au la dispoziție pârtiile de schi Vârtop I, Vârtop II
și Piatra Grăitoare.
Pârtie Vârtop 1 – Arieșeni
Vârtop 1 este cea mai veche
pârtie de ski din Arieșeni. Aceasta
are o lungime de 800 de metri, o
diferență de nivel de 220 de metri,
fiind dotată cu teleschi și nocturnă
cu lumini portocalii. La baza
acesteia găsiți numeroase locuri de
unde puteți închiria echipament
pentru sporturile de iarnă. În cadrul
Serbărilor Zăpezii de la Arieșeni,
pe aceasta coboară salvamontiștii
cu făclii.
Pârtia de sănii Vârtop
Pârtia de sănii este situată chiar
pe granița dintre județele Alba și
Bihor, în imediata apropiere a
pârtiei Vârtop 1. Are o lungime de
aproximativ 400 de metri.

Figura nr. 8 – Pârtiile Vârtop, Arieșeni
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Pârtie Vârtop 2 - Arieșeni
Această pârtie este prima pârtie din Arieșeni dotată cu tunuri de zăpadă. Pentru cei care sunt
începători în ale schiatului, la baza acestei pârtii se află o școală de schi cu numeroși monitori de schi
și instructori.
Pârtia Vârtop 2 Arieșeni are o lungime de 430 de metri, diferența de nivel de 105 metri și are
nocturna cu lumină albă.
Pârtie Vârtop - Telescaun Piatra Grăitoare
Această pârtie este dotată cu un telescaun modern debraiabil - astfel că în stația de îmbarcare și
cea de coborâre viteza scaunelor este mai mică pentru ca schiorii să poată urca și coborâ mai comod.
Fiecare scaun poate transporta câte 4 persoane, în total sunt 46 de scaune, iar viteza maximă este de
5 metri pe secundă, astfel încât se pot transporta 1400 de persoane pe oră.
Telescaunul are o lungime de 1095 metri și are 2 variante de coborâre: pârtia roșie cu grad mediu
de dificultate și pârtia neagră pentru schiorii avansați. Pârtia este dotată cu un ratrac modern și cu
nocturnă de culoare albă.
La baza acestei pârtii are loc în fiecare an Serbările Zăpezii de la Vârtop-Nucet.

Foto nr. 14 – Pârtie schi Vârtop
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Alte atracții turistice ale zonei:
Pesteri:
Ghețarul Scărișoara - cel mai mare ghețar subteran din Europa
Cetățile Ponorului - un fenomen carstic gigantic cu cel mai înalt portal din România
Ghețarul Vârtop - cunoscută și sub numele de Peștera Minunată, aici s-au descoperit urme
ale omului de Neanderthal
Coiba Mare - cea mai mare deschidere de peșteră din România
Coiba Mică – este recomandat să se viziteze această peșteră înainte de a vizita Coiba Mare,
pentru a înțelege cum s-a format gigantica intrare
Mina Farcu - singura peșteră cu cristale amenajată turistic
Urșilor - peșteră foarte frumos ornamentată ce adăpostește schelete ale ursului de cavernă
Cetățile Rădesei - un tunel natural cu un portal spectaculos, urmat de o cheie foarte îngustă
Meziad - peștera cu galerii gigantice, foarte frumos ornamentată cu formațiuni de calcar
Poarta lui Ionele - intrare gigantică de 12 metri, peștera recent amenajată fiind acum ușor de
vizitat
Porțile Bihorului - intrare gigantică de 10 metri, intrarea se face pe la baza avenului
Dracoia - peșteră sub formă de pâlnie pe Valea Sighiștelului
Peștera cea cu punți - 2 poduri naturale formate din prăbușirea unei peșteri, și o peșteră de
mici dimensiuni
Ghețarul Focul Viu - la orele amiezii, gheața și razele de soare creează în peșteră un
spectacol fascinant
Măgura - peșteră foarte frumos împodobită cu formațiuni de calcar, una dintre cele mai
frumoase de pe Valea Sighiștelului
Fânațe - peșteră ce adăpostește oase ale ursului de cavernă, formațiuni frumoase și o colonie
de lilieci

Chei:
Cheile Galbenei - una dintre cele mai sălbatice chei ale Apusenilor; cuprinde și Cascada
Evantai
Cheile Mândruțului - o cheie îngustă, săpată de un pârâiaș de munte
Cheile Arieșului - singurele chei ale râului Arieș ce cuprind câteva peșteri, dintre care Huda
de lapte are traseu marcat
Cheile Ordâncușii - adăpostesc peștera Poarta lui Ionele și un pod natural
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Canionul Văii Sighiștelului - o cheie foarte îngustă, lângă care se găsesc peșterile Măgura și
Coliboaia
Cheile Someșului - încep de la Cetățile Rădesei și cuprind numeroase puncte de belvedere
Cheile Văii Morii - adăpostesc un izbuc și un aven cu baza prăbușită

Cascade:
Cascada Vârciorog - o frumoasă cădere de apă de 15 metri înălțime
Cascada Pătrăhăițești (Buciniș) - cascadă în 2 trepte de 12 metri înălțime
Cascada Evantai - cădere de apă de 7 metri aflată în mijlocul Cheilor Galbenei
Cascada Pisoaia - peste drum de Dealul cu melci, cădere de apă de 18 metri

Vârfuri:
Vârful Bihorul - cel mai înalt vârf din Munții Apuseni
Vârful Găina - unde are loc binecunoscutul Târg de fete
Vârful Tăul Mare - un mic lac pe creasta Apusenilor
Vârful Curcubăta Mică - cu una dintre cele mai frumoase vederi asupra Țării Moților
Vârful Piatra Grăitoare - situat deasupra Cascadei Vârciorog
Vârful Tapu - de lângă Groapa Ruginoasa, cu o panoramă superbă asupra satului de vacanță
Vârtop

Izbucuri:
Izbucul Tăuzului - cel mai adânc pasaj subteran, scufundat din România - 85 m
Izbucul Cotețul Dobreștilor - mic izbuc lângă Valea Gârda Seacă
Izbucul Galbenei - aici iese la suprafață apa ce aval creează faimoasele Chei ale Galbenei
Biserici și mănăstiri:
Biserica Înălțarea Domnului Arieșeni - bisericuță veche de lemn construită în stilul
bisericilor maramureșene
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Gârda - bisericuță veche
Mănăstirea Lupșa - în curtea mănăstirii se găsește cea mai veche biserică de lemn din
Transilvania
Mănăstirea Sfântul Ilie Albac - o frumoasă mănăstire de măicuțe, la 20 km de Arieșeni
Mănăstirea Izbuc - lângă aceasta se găsește un izbuc intermitent considerat a avea puteri
tămăduitoare
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Biserica Sfinții Trei Ierarhi - o veche și frumoasă bisericuță de lemn situată în comuna Vidra

Altele:
Groapa Ruginoasa - o imensă rană în trupul muntelui, cu muchii și creste ascuțite ce coboară
spre mijlocul gropii
Dealul cu melci - cochilii pietrificate ale melcilor ce au trăit cândva pe aceste meleaguri, pe
fundul Mării Tethis
Pietrele Negre - priveliște spectaculoasă până la Vârful Bihorul, cu traseu de drumeție și de
via ferrata
Târguri și evenimente turistice:
Târgul de fete de pe Muntele Găina - festival de muzică populară și loc de întâlnire pentru
tinerii din Apuseni
Serbăile zăpezii Arieșeni - coborâre cu făclii, concursuri, concerte și focuri de artificii la
baza pârtiilor de la Vârtop-Arieșeni
Serbările zăpezii Telescaun Piatra Grăitoare - concerte, concursuri și multă distracție la
pârtia nouă de la Vârtop
Târgul de turism rural de la Albac - meșteri populari, concerte, concursuri, expoziții și
bineînțeles turiști
Ziua Lemnarului Horea-Mătișești - întrecerea meșterilor lemnari, expoziții de artizanat și
concerte de muzică populară
Alte activități turistice care pot atrage turiști și în celelalte perioade ale anului:
Alpinism
Este un teren puțin explorat de alpiniști, fiind mai puțin spectaculos din punct de vedere al
pereților verticali.
Ture alpine: Creasta Bihorului pe porțiunea Șaua Vârtop - Piatra Grăitoare - Tarnița Bihorului Vf. Bihor (Curcubăta Mare) - Curcubăta Mică. Iarna prezintă pericol de avalanșe datorate în special
cornișelor pronunțate. - Groapa Ruginoasa - Canionul Văii Seci
Trasee de cățărare în pereții din Cheile Ordâncușii Creasta Neagră - Zona de obârșie a Văii
Galbena cu pereți de 150-200 m în canion Cetățile Ponorului - pereții dolinelor sunt de aproape 100
m
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Foto nr. 15 – Via ferrata, Pietrele Negre Vârtop

Biking
Pantele line, distanțele lungi și ponderea mare de drumuri forestiere sau drumuri de căruță fac din
Arieșeni un teren ideal pentru cicliști. Aproape toate obiectivele sunt abordabile și pe bicicletă. De
un pitoresc deosebit sunt drumurile comunale prin cătune.
Călărie
Calul, ca mijloc de deplasare tradițional, animal de tracțiune, poate oferi o excelentă plimbare.
Parapanta
Locul cel mai frecventat este pârtia Vârtop, atât datorită diferenței de nivel și deschiderii largi
spre Șaua Vârtop, cât și datorită curenților deosebiți în zonă. Iarna teleschiul ușurează considerabil
efortul depus pentru a ajunge în punctul de lansare. Totodată, Bubești și mai puțin Galbena oferă o
alternativă pentru parapantă, dar mai puțin spectaculoasă.

9.

Administrația publică locală

9.1. Structura administrației publice locale
Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale
administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr.
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:
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✓ principiul descentralizării
✓ principiul autonomiei locale
✓ principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit
✓ principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale
✓ principiul cooperării
✓ principiul responsabilităţii
✓ principiul constrângerii bugetare.
Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul
comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.
Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide
politice:

Partid

Consilieri Componența Consiliului

Partidul Național Liberal

6

Partidul Social Democrat

4

Partidul PRO România

1

Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu
activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile
autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar,
viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul
primarului şi aparatul de specialitate al primarului.
Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Arieșeni, aprobată prin Hotărârea
Consiliului local nr. 25/2021, cuprinde:
➢ în subordinea primarului:
•

Viceprimarul;

•

Secretarul general;

•

Consilierul primarului;
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•

Compartimentul contabilitate;

•

Compartimentul achiziții publice;

•

Compartimentul situații de urgență;

➢ în subordinea viceprimarului:
•

Compartimentul urbanism;

•

Compartimentul protecția mediului;

•

Compartimentul administrativ;

➢ în subordinea secretarului general al comunei:
•

Compartimentul asistență socială;

•

Compartimentul registru agricol.

9.2 Cooperare intercomunitară
Comuna Arieșeni face parte din următoarele asociații:
▪

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS, constituită în scopul înființării,
organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a
serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale
Județul Alba;

▪

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară MOȚII - ȚARA DE PIATRĂ, care are ca
scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona Țării Moților
- Munții Apuseni în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele
domenii: infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea
animalelor, silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și
meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și
securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de servicii
publice;

▪

Grupul de Acțiune Local ARIEȘUL MARE: Arealul cunoscut sub numele de ARIEȘUL
MARE reprezintă un teritoriu compact și omogen constituit din arealul administrativ a 8 unităţi
administrativ-teritoriale din judeţele Alba şi Bihor, un spaţiu geografic ce are la bază la bază
vechiul teritoriu istoric al Arieșului Mare situat în Munții Apuseni (Carpații Occidentali).
Teritoriul GAL Arieșul Mare acoperă o parte a Țării Moților – loc legendar pentru istoria, cultura
și tradițiile transilvănene și românești.
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Din cele 8 de unităţi administrativ-teritoriale, 7 aparțin judeţului Alba (comuna Albac, comuna
Gârda de Sus, comuna Horea, comuna Poiana Vadului, comuna Scărișoara, comuna Vadu Moților,
comuna Arieșeni) şi una este din judeţul Bihor (orașul Nucet).
Suprafaţa totală a teritoriului GAL Arieșul Mare este de 447,26 km2, împărţită în cele două judeţe:
în județul Alba are – 406,15 km2, iar în judeţul Bihor – 41,11 km2.
Parteneriatul își propune prin intermediul grupului de acțiune locală inițierea procesului de
dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriului, în vederea sporirii calități vieții cetățenilor și ridicarea
standardelor de trai. Astfel, parteneriatul va urmări ca și obiectiv general dezvoltarea economică și
socială la nivel de teritoriu, în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman și
instituțional.
Obiectivele

principale

previzionate a fi atinse ca
urmare

a

implementării

LEADER în teritoriu sunt:
➢ dezvoltarea satelor prin
modernizarea

și

înfrumusețarea
satului

vetrei

(teritoriul

intravilan), a spațiilor
publice locale destinate
serviciilor

publice,

turismului și sportului,
dotarea cu echipamente
a infrastructurii publice
pentru

serviciile

publice, îmbunătățirea
infrastructurii de acces la scară mică din intravilanul satelor;
➢ dezvoltarea agriculturii din microregiune prin finanțarea proiectelor de investiții în activitatea
agricolă, inclusiv procesarea produselor agricole;
➢ dezvoltarea și diversificarea activităților non-agricole în teritoriu, crearea de locuri de muncă,
diversificarea și dezvoltarea serviciilor pentru populație, dezvoltarea turismului și a
activităților de recreere;
➢ dezvoltarea unui sistem integrat de servicii care să contribuie la incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile din teritoriu;
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➢ valorificarea potențialului uman și natural al teritoriului prin îmbunătățirea transferului de
cunoștințe și al acțiunii în parteneriate sau rețele de cooperare.
În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini
inovația, pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor.
Prin intermediul activităților de cooperare se vor finanța proiecte de cooperare între GAL-uri și
alte grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul LEADER, care au un rol activ în
dezvoltarea rurală.

Foto nr. 16 – Peisaj Arieșeni
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PARTEA A III-A

ANALIZA SWOT

Eﬁciența unui sistem este inﬂuențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a înțelege și de a
se adapta la mediul ambiant, iar eﬁciența managementului presupune planiﬁcare, organizare, control,
proceduri de lucru și o legislație adecvată.
Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției strategice
a unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere
între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să ﬁe adaptate punctele tari la
oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.

SWOT - prezentare:
S - Strenght/ punctele tari ale organizației – deﬁnesc valorile pozitive și condiționările interne
care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial
W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica
atingerea obiectivelor
O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot ﬁ inﬂuențate interesele organizației
T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective – aspecte negative ce apar din
supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea unui
mediu extern aﬂat în schimbare
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI

PUNCTE TARI
•
•
•

•
•
•

PUNCTE SLABE

Potențialul turistic deosebit al comunei
Arieșeni, determinat de cadrul natural
atractiv;
Infrastructura rutieră favorabilă pentru
dezvoltarea activităților economice; acces
direct la DN75;
Pășunile și fânețele reprezintă 94% din
totalul terenurilor agricole, ceea ce
constituie o resursă importantă pentru
dezvoltarea zootehniei;
Fond cinegetic și forestier bogat;
Prelucrarea lemnului este un domeniu cu o
dezvoltare deosebită, dispunând de resurse
importante de materie primă şi tradiţie;
Calitatea bună a factorilor de mediu (apă,
aer, sol).

•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNITĂȚI
•
•
•

•

Existența cadrului legislativ, a strategiilor
guvernamentale și a programelor de
finanțare pentru înființarea de IMM-uri;
Existența Politicii Agricole Comune, care
are ca obiective dezvoltarea majorității
sectoarelor economice din spațiul rural;
Cerințe ridicate ale pieței externe pentru
produse tradiționale și meșteșugărești, care
pot fi realizate la nivelul teritoriului și
valorificate în afara acestuia;
Mediul ambiant și peisajele naturale oferă
posibilitatea dezvoltării turismului pe
cuprinsul teritoriului, care contribuie
implicit la dezvoltarea economică a
comunei.

Structuri productive insuficiente;
Lipsa utilităților (rețea de apă potabilă,
sistem de canalizare, rețea de gaze naturale);
Oferta forței de muncă nu este diversificată
conform cerințelor, lipsește forța de muncă
calificată;
Sprijin insuficient pentru reconversia
profesională a șomerilor, inclusiv pentru
inițierea în dezvoltarea unei afaceri;
Reţea de sprijinire a afacerilor insuficient
dezvoltată, capacitate redusă de consultanţă;
Lipsa întâlnirilor pentru întreprinderi, lipsa
de informare despre direcțiile de dezvoltare
viitoare;
Posibilitate de intervenție scăzută a
autorității locale în mediul de afaceri,
datorită limitărilor legislative.

AMENINȚĂRI
•

•

•
•
•
•
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Legislația națională și europeană în continuă
schimbare, ce poate determina fluctuații
asupra strategiilor de dezvoltare ale
operatorilor economici sau stoparea
investițiilor acestora;
Pierderea unor oportunități de finanțare
europeană datorită incapacității financiare a
IMM-urilor de a implementa proiecte cu
finanțări nerambursabile;
Reducerea ponderii populației active și
îmbătrânirea acesteia;
Condițiile de creditare impuse de bănci
îngreunează accesul firmelor la capital;
Apariția
unor
situații
neprevăzute
(pandemii) care pot afecta mediul economic;
Încălzirea globală constituie o amenințare
pentru economie.

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI

PUNCTE TARI
•

•
•
•
•

PUNCTE SLABE

Accesarea de către autoritățile publice a
programelor de finanțare destinate
investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de
transport și a celei tehnico-edilitare;
Comuna dispune de rețea de energie
electrică în proporție de 98%;
Infrastructura de telecomunicații este bine
dezvoltată;
Existența transportului în comun (curse
regulate Alba Iulia – Oradea, Câmpeni – Ștei
– Beiuș);
Comuna Arieșeni este parte în asociațiile de
dezvoltare intercomunitară din județul Alba
(MOȚII-ȚARA DE PIATRĂ, SALUBRIS)
și în GAL Arieșul Mare.

•
•
•
•
•
•

OPORTUNITĂȚI
•
•
•
•
•

O parte din rețeaua de drumuri din comună
necesită reabilitare;
Rețeaua de apă potabilă are o lungime de
doar 1,5 km la nivelul întregii comune;
Inexistența sistemului de canalizare și a unei
stații de epurare;
Lipsa rețelei de distribuție a gazelor naturale
în comuna Arieșeni;
Sistemul de iluminat public necesită
extindere și modernizare;
Lipsa fondurilor necesare inițierii și/sau
finalizării unor lucrări de infrastructură.

AMENINȚĂRI

Posibilitatea de acces la Programele
operaționale de dezvoltare a infrastructurii și
la noi surse de finanțare;
Existenţa unor planuri naţionale de
modernizare a reţelei rutiere;
Modernizarea infrastructurii rutiere și
edilitare conform strategiei de dezvoltare a
judeţului;
Posibilitatea realizării de parteneriate cu
comunele învecinate pentru implementarea
de proiecte de investiții în infrastructură;
Utilizarea resurselor energetice
regenerabile.

•

•
•
•
•
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Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din fonduri
europene sau întârzierea acestor lucrări
poate duce la pierderea finanțării pentru
proiectele respective;
Migrarea forței de muncă din mediul rural
poate duce la imposibilitatea realizării unor
investiții și proiecte de infrastructură;
Îmbătrânirea populației active;
Dezastrele naturale (inundațiile, alunecările
de teren) ce pot afecta infrastructura de
transport și cea tehnico-edilitară a comunei;
Lipsa de interes a investitorilor privați
generată de inexistența unor utilități pe
teritoriul comunei Arieșeni.

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

EDUCAȚIE

PUNCTE TARI
•
•
•
•
•

PUNCTE SLABE

Existența infrastructurii de educație pe
teritoriul comunei (grădiniță, școală și
liceu);
Investiții în reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea unităților de
învățământ;
Existența transportului pentru elevi în satele
din comună;
Existența unei infrastructuri moderne pentru
desfășurarea activităților culturale și
sportive;
Personal didactic calificat în comună.

•
•

•
•

OPORTUNITĂȚI
•

•
•
•
•
•

Infrastructura școlară necesită investiții
permanente;
Lipsa stimulării sau a politicilor de atragere
a specialiștilor/ONG-urilor în vederea
înființării/furnizării serviciilor sociale și
educaționale în mediul rural;
Lipsa organizării unor cursuri de pregătire
profesională/recalificare profesională pentru
tineri și șomeri;
Curricula de învățământ practicată nu este
adaptată cerințelor pieței muncii.

AMENINȚĂRI

Posibilitatea accesării de fonduri europene
structurale pentru dotarea școlilor, pentru
modernizarea
bibliotecilor
comunale,
căminelor culturale și structurilor sportive;
Stabilirea de parteneriate care să favorizeze
dezvoltarea unor servicii social-educative
noi și de calitate;
Existența de programe de formare a
personalului în colaborare cu specialiști din
țară și din străinătate;
Implicarea instituțiilor de învățământ în
derularea de programe și proiecte de
mobilitate pentru elevi și profesori;
Sprijinirea elevilor care provin din medii
sociale defavorizate;
Promovarea voluntariatului.

•
•
•
•
•
•
•
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Schimbări dese ale sistemului de învățământ
și ale programei școlare;
Creşterea ratei de părăsire a sistemului de
învăţământ în mediul rural;
Subfinanțarea sistemului educațional;
Accentuarea scăderii calităţii procesului de
învăţământ;
Nivelul de trai redus limitează şi
oportunităţile de dezvoltare socială și
educațională;
Rata natalității scăzută, sporul natural este
negativ;
Politica de salarizare în domeniul educației
slab motivantă.
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

PUNCTE TARI
•

•
•
•

PUNCTE SLABE

Existența unei infrastructuri de sănătate
pentru locuitorii comunei (dispensar uman
cu medic de familie, asistenți medicali,
farmacii);
Derularea de proiecte de investiții pentru
extinderea și modernizarea infrastructurii de
sănătate în comună;
Asistenţi personali pentru persoanele
încadrate în grad de handicap bine instruiţi;
Buna organizare a serviciilor de consiliere şi
informare în cadrul aparatului de specialitate
al Primarului.

•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNITĂȚI
•

•

•
•
•

Migrarea unui număr tot mai mare de
specialişti din sistemul public de sănătate
din zona rurală catre mediul urban;
Numărul insuficient de specialişti în vederea
înfiinţării/furnizării de servicii sociale;
Birocraţia din sistemul public;
Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea
sistemului de servicii sociale din comună;
Neefectuarea de studii profesionale pentru
monitorizarea şi analiza nevoilor reale ale
comunităţii;
Lipsa parteneriatelor public-privat viabile și
durabile;
Pasivitatea membrilor comunității în
problemele de interes comunitar, lipsa
simțului civic.
AMENINȚĂRI

Accesarea programelor cu finanţare
europeană şi/sau naţională destinate
reabilitării şi extinderii clădirilor, respectiv
dotării cu echipamente a unităţilor medicale;
Existența programelor și fondurilor
naționale și europene accesibile pentru
grupuri dezavantajate: programe sociale,
programe
de
incluziune,
programe
educative, programe de mică infrastructură;
Implementarea Programului operațional
pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;
Existența la nivelul județului de modele de
bună practică în furnizarea de servicii
sociale;
Promovarea voluntariatului.

•

•

•

•
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Concentrarea specialiştilor, ca număr şi timp
de lucru, în unităţile medicale din mediul
urban şi dezechilibrarea sistemului public de
sănătate;
Epuizarea din ce în ce mai rapidă a bugetelor
unităţilor sanitare şi CJAS, în urma
multiplicării numărului bolnavilor ce
necesită
investigaţii
şi
tratamente
costisitoare;
Creșterea gradului de sărăcie la grupurile
defavorizate poate influența negativ
comunitatea
–
creșteri
bugetare,
criminalitate, abandon școlar;
Nivelul de trai redus poate duce la creșterea
morbidității în mediul rural.
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TURISM ȘI CULTURĂ

PUNCTE TARI
•
•
•

•
•
•

PUNCTE SLABE

Potențial turistic deosebit, generat de
prezența atracțiilor turistice naturale și
antropice din zonă;
Zonă favorabilă practicării sporturilor de
iarnă – existența celor 3 pârtii de la Vârtop;
Diversitatea resurselor atractive pentru o
paletă foarte largă de activități turistice,
pentru practicarea unor forme de turism
variate în tot timpul anului: cultural, religios
(monahal), montan, turism rural și
agroturism, ecoturism, turism de aventură;
Existența
ariilor
naturale
protejate
NATURA 2000;
Climat temperat-continental moderat fără
extreme deosebite;
Existența a numeroase unități de cazare pe
teritoriul administrativ al comunei.

•
•
•
•
•

OPORTUNITĂȚI
•

•
•

•

Inexistența rețelelor de utilități pe teritoriul
comunei
(apă
potabilă,
canalizare,
distribuție gaze naturale);
Infrastructura rutieră necesită modernizare
și reabilitare;
Resurse financiare insuficiente pentru
administrare și conservare a patrimoniului
natural și a celui cultural;
Lipsa personalului calificat din domeniul
turismului, fluctuația acestuia;
Lipsa unui punct de informare turistică la
nivelul comunei, care să contribuie la
promovarea turistică a zonei.

AMENINȚĂRI

Dezvoltarea de parteneriate între
administrația publică locală, producătorii
locali, unități de primire turistică și ONGuri locale în scopul dezvoltării și
diversificării turismului;
Colaborarea cu comunele învecinate din
punct de vedere al proiectelor/obiectivelor
turistice;
Posibilitatea atragerii resurselor financiare
pentru dezvoltarea turismului de către
operatorii publici și/sau privați prin
programele de finanțare, crescând gradul de
accesibilizare și atractivitatea teritoriului;
Politica națională încurajează dezvoltarea
de noi forme de turism (religios, rural,
ecologic, agroturism, silvoturism etc.)

•
•
•
•
•
•
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Scăderea cererii pentru servicii turistice
cauzată de criza economică globală;
Schimbările climatice au efecte negative
asupra activităților turistice, reducând
numărul de turiști;
Calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de
teren etc.) sau situații excepționale
(epidemii, pandemii, etc);
Dispariția unor specii de plante și animale
în lipsa unor programe speciale de protecție
a acestora;
Afectarea patrimoniului natural de investiții
nesustenabile;
Degradarea și chiar dispariția arhitecturii
tradiționale.
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MEDIU

PUNCTE TARI
•
•

•
•

PUNCTE SLABE

Poluare nesemnificativă, lipsa unor factori •
poluanți majori;
Existența ariilor naturale protejate pe •
teritoriul administrativ al comunei:
ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0260 Valea
Cepelor, ROSCI0324 Munții Bihor, •
ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa,
Cascada Vârciorog;
Factorii de risc naturali (inundații, alunecări
de teren etc.) se manifestă sporadic;
Comuna Arieșeni face parte din ADI
SALUBRIS, operatorul de salubritate fiind
SC SALUBRITATE APUSENI SRL
Câmpeni.
OPORTUNITĂȚI

•

•

•

•

Deranjarea habitatului faunei și florei
protejate prin activități economice;
Inexistența sistemului de canalizare și a unei
stații de epurare la nivelul comunei poate
genera poluarea apei și solului;
Lipsa de educație și de responsabilitate a
populației în raport cu mediul.

AMENINȚĂRI

Existența
fondurilor
de
investiții
direcționate către proiecte în domeniul
salubrității, canalizării, apelor uzate și
protecției mediului în general;
Introducerea surselor regenerabile de
energie
(panouri
solare,
panouri
fotovoltaice, utilizarea energiei geotermale,
etc.)
Existența unor finanțări guvernamentale
pentru proiecte de mediu (lucrări de
regularizare a scurgerilor pe versanți,
îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și
albii, decolmatări, etc.);
Existența programelor de finanțare susținute
din Fondul pentru Mediu, precum:
programul
Rabla,
programul
de
îmbunătățire a calității mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate,
programul național de îmbunătățire a
calității mediului prin realizarea de spații
verzi în localități etc.

•

•

•
•
•
•
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Schimbările climatice reprezintă o
amenințare pentru cadrul natural:
temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor
se schimbă;
Condițiile meteorologice extreme care
conduc la riscuri de genul inundațiilor și a
secetei tind să devină mai frecvente și
intensitatea lor să sporească;
Degradarea cadrului natural în cazul
dezvoltării urbanistice necontrolate;
Dispariția unor specii de plante și animale
în lipsa unor programe speciale de protecție
a acestora;
Afectarea patrimoniului natural de investiții
nesustenabile;
Poluarea aerului, apei și solului de către
operatorii economici din zonă.
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

PUNCTE TARI
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNCTE SLABE

Personal angajat cu studii de specialitate și
cu experiență în administrația publică locală;
Sistem de control intern managerial
implementat;
Asigurarea liberului acces la informațiile de
interes public;
Transparența decizională;
Dotare cu tehnică modernă;
Lucru în sistem informatizat, inclusiv
online;
Răspuns prompt către cetățean;
Implementarea de proiecte de investiții care
au dus la dezvoltarea comunității sub aspect
economic, social, cultural etc.

•

•
•
•
•

OPORTUNITĂȚI
•
•
•
•

•
•

Lipsa resurselor financiare destinate
modernizării și dezvoltării infrastructurii
serviciilor comunitare de utilități publice sau
chiar a celor destinate acoperirii cheltuielilor
curente;
Personal
insuficient
pentru nevoile
comunității;
Lipsa resurselor financiare necesare
trimiterii personalului la cursuri de
perfecționare profesională;
Un sistem de monitorizare și evaluare a
modului de furnizare a serviciilor publice
neadecvat sau chiar inexistent;
Implicarea redusă a societății civile în
stabilirea strategiilor locale pe termen mediu
și lung.
AMENINȚĂRI

Existența cadrului legal privind autonomia
financiară și administrativă la nivelul
autorității administrației publice locale;
Dezvoltarea socio-economică ascendentă la
nivelul unității administrativ-teritoriale;
Existența unei surse alternative generatoare
de venituri proprii, prin proiectele finanțate
din fonduri nerambursabile;
Existența mecanismelor de cooperare/
colaborare/ parteneriat, cum ar fi: asociații
de dezvoltare intercomunitară, grupuri de
acțiune locală, parteneriate public-public,
public-privat, etc.;
Extinderea serviciilor publice furnizate
online;
Punerea
la
dispoziția
autorității
administrației publice locale de instrumente
de
management
eficiente
pentru
desfășurarea activității în condiții de
eficiență, economicitate și eficacitate.

•

•

•
•
•
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Legislație neclară, generată de întârzierea
adoptării normelor de aplicare a unor acte
normative, contradicții între prevederile
legale și suprapuneri de acte normative;
Regulile de finanțare, atât regulile specifice
ale finanțatorului, cât și legislația națională
aplicabilă nu sunt corelate și armonizate,
astfel încât să permită o aplicare facilă,
unitară, previzibilă și sustenabilă, de natură
să contribuie la dezvoltarea capacității
beneficiarilor și la eficientizarea
activităților acestora;
Lipsa unui sistem informatic integrat în
administrația publică;
Complexitatea formalităţilor/procedurilor
administrative care trebuie îndeplinite în
relația administrație – cetățean;
Influenţa şi presiunile factorului politic.
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PARTEA A IV-A
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

1. Misiunea
Misiunea administrației publice locale a comunei Arieșeni este de a fi permanent în slujba comunității
locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și
eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor comunei.

2. Viziunea
Arieșeni 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și competitivă, cu o
administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor săi și
accesul liber și egal la servicii publice de calitate
Viziunea de dezvoltare a comunei Arieșeni ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a fi Arieșeni
în anul 2027, bazându-se pe următoarele direcții generale:
•

dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea superioară a resurselor locale, acordarea de
facilități investitorilor și crearea unui climat propice dezvoltării mediului de afaceri;

•

modernizarea infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare;

•

îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice și a
modernizării serviciilor publice;

•

creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu;

•

consolidarea capacității administrative.

3. Principii
Principiul dezvoltării sustenabile
La baza strategiei se află ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea
economică şi viaţa socială se găsesc într-o strânsă interdependență, interacţiunea lor contribuind la
creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural.
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Principiul accesibilităţii
O autentică integrare în societate se poate obține numai prin accesul liber și neîngrădit al oamenilor
la mediul ambiant. Accesibilitatea reprezintă o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii,
fiind deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile din
cadrul societăţii. Datoria administrației publice locale este aceea de a furniza servicii integrate
accesibile, astfel încât toţi cetăţenii să le poată folosi în mod independent, sigur şi demn.
Principiul comunicării
Este necesară înţelegerea nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor comunei, astfel încât acestea să
poată fi utilizate în fundamentarea unor decizii mai bune. Administrația publică locală trebuie să ofere
cetățenilor posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la
comună.

Principiul profesionalismului
Profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării, cât şi prin utlizarea unor tehnici
esenţiale pentru un management public eficient.
Pentru ca cetățenii să aibă încredere în administrația publică locală, ar trebui dezvoltate în toate
compartimentele instituției, la toate nivelurile, competenţe de bază cum ar fi: managementul
financiar, managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor,
dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de servicii.
Principiul transparenţei
Transparența constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă și întreținerea unor relaţii
strânse cu comunitatea. Proiectele publice trebuie să fie transparente, respectându-se dreptul
cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice.

4. Valori
Respect pentru lege
În tot ceea ce întreprinde pentru atingerea obiectivelor sale, administrația publică locală se întemeiază
pe lege. Respectul față de lege trebuie să stea la baza oricărei societăți, reprezentând garanția unei
dezvoltări durabile a acesteia.
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Respect pentru diversitatea culturală
Diversitatea culturală reprezintă fundamentul păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii societăţii.
Promovarea diversității culturale constituie responsabilitatea tuturor societăţilor.
Respect pentru şanse egale
Administrația publică locală trebuie să ofere posibilitatea tuturor indivizilor de a trăi şi de a munci
într-un mediu lipsit de discriminări.
Respect pentru diversitatea etnică
Autoritățile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică şi barierele
instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent de etnie, au oportunităţi şi şanse egale
de a participa la viaţa comunităţii.
Respect pentru justiţia socială
Autoritățile publice locale cred în ideea de justiţie socială care să ofere perspective mai bune pentru
toate categoriile vulnerabile ale comunităţii. Este imperios necesar să se promoveze perspective egale
de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii.
Respect pentru demnitatea umană
Autoritățile publice locale garantează dezvoltarea independentă şi la potenţial maxim a fiecărui
individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. Cetăţenii comunei vor fi trataţi cu demnitate
în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.
Respect pentru confidenţialitate
Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de familie este
respectat, că este cunoscut modul în care datele cu caracter personal ar trebui folosite şi stocate, şi că
cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, dezvăluirea acestora putând fi realizată
doar cu aprobarea lor.
Respect pentru mediul înconjurător
Autoritățile publice locale trebuie să asigure protecția și conservarea mediului înconjurător, resursă
valoroasă pentru generațiile viitoare.
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5. Obiectiv general
Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Arieșeni, care să determine creșterea calității
vieții locuitorilor săi.

6. Obiective specifice, priorități și măsuri

Obiectiv specific 1
Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare

Justificare
Infrastructura de transport a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:
•

accesibilitate limitată în anumite zone;

•

drumuri comunale pentru care se impune modernizarea;

•

locuri de parcare insuficiente în zona obiectivelor de interes public;

•

poduri insuficiente;

•

infrastructură pietonală slab dezvoltată.

Din punct de vedere tehnico-edilitar:
•

nu există sistem de canalizare și stație de epurare la nivelul comunei;

•

nu există implementat sistem de distribuție gaze naturale în comună;

•

rețeaua de apă potabilă este de mică întindere (1,5 km) și deservește circa 30 de gospodării;

•

sistemul de iluminat public necesită extindere și modernizare;

•

se recomandă utilizarea surselor regenerabile de energie.

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și dotările
tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei comunități, se
stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și
tehnico-edilitare”.
La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Arieșeni va beneficia de o rețea de drumuri de acces și
străzi modernizate, de noi locuri de parcare, de poduri și alei pietonale nou-construite.
Comuna Arieșeni va fi un loc în care cetățenii vor beneficia de alimentare cu apă şi canalizare,
iluminat public modern, inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de
standardele europene.
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Prioritatea 1.1.
Îmbunătățirea mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și modernizarea rețelei de
infrastructură rutieră.
Măsuri:
1.1.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere în
cadrul comunei și între localităţile din judeţ

Prioritatea 1.2.
Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare
Măsuri:
1.2.1. Elaborare/Actualizare PUG
1.2.2. Introducere, extindere, reabilitare și modernizare a rețelei de apă și canalizare
1.2.3. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public
1.2.4. Înregistrare proprietăți și achiziție terenuri în interes public
1.2.5. Lucrări de amenajare a domeniului public și privat al comunei
1.2.6. Sprijin pentru cultele religioase
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Obiectiv specific 2
Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia

Justificare
Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și
atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală:
•

venituri mai mari la bugetul local;

•

valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale;

•

crearea de noi locuri de muncă;

•

specializarea forței de muncă;

•

reducerea/eliminarea șomajului;

•

incluziune socială;

•

promovarea comunei pe plan național și internațional.

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și
consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională.
Aceasta implică inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane,
precum și dotări tehnico-edilitare la standarde moderne.

Prioritatea 2.1
Creşterea competitivității producătorilor locali
Măsuri:
2.1.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii mediului de afaceri
2.1.2. Dezvoltare de parteneriate public-private

Obiectiv specific 3
Servicii de educație moderne și performante

Justificare
Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de educație
moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală:
•

dotarea cu echipamente IT performante pentru creșterea calității actului educațional;
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•

amenajarea unei biblioteci comunale digitale;

•

amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți;

•

asigurarea transportului cu microbuze școlare;

•

stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună.

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza
comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a
abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate.

Prioritatea 3.1.
Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de educație
Măsuri
3.1.1. Adaptarea sistemului de educație la soluțiile online sau la distanță și acordarea de șanse de
acces la educație, în special copiilor din comunitățile și grupurile dezavantajate
3.1.2 Creșterea accesului la servicii de educație și formare profesională, favorabile incluziunii

Obiectiv specific 4
Servicii de sănătate și sociale de calitate

Justificare
Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de
protecție socială furnizate la cele mai înalte standard în domeniu.
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Pe teritoriul comunei Arieșeni există cabinet de medicină umană și farmacii, fiind necesare
modernizarea, amenajarea și dotarea cu echipament medical performant, dar și cu tehnică modernă
de calcul.
Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpilor de intervenție în caz
de urgențe medicale.
Cetățenii comunei nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile învecinate pentru a apela la
servicii medicale.
Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele derulate în cadrul
unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe popularizarea normelor de igienă
și de sănătate publică, inclusiv în comunitatea de rromi a comunei.

Prioritatea 4.1
Îmbunătăţirea infrastructurii unităților medicale și a celor de protecție socială
Măsuri
4.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților medicale și
de protecție socială

Obiectiv specific 5
Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural

Justificare
Pe teritoriul administrativ al comunei Arieșeni există obiective naturale și culturale de referință,
care pot fi valorificate din punct de vedere turistic. Trebuie menționat aici că zona este favorabilă
practicării sporturilor de iarnă, existând 3 pârtii de schi amenajate la Vârtop.
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La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Arieșeni va avea o ofertă turistică diversificată, bazată
pe o infrastructură turistică și culturală modernă.
Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul diversificat, care împreună
cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv.
Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini,
interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică
resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele naturale),
servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi agenţi
economici.

Prioritatea 5.1.
Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar
Măsuri
5.1.1. Promovarea patrimoniului cultural și a unei agende de evenimente culturale

Prioritatea 5.2.
Promovarea și valorificarea patrimoniului natural
Măsuri
5.2.1. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de agrement

Prioritatea 5.3.
Dezvoltarea infrastructurii ce deservește obiectivele turistice și unitățile de cazare
Măsuri
5.3.1. Înființare Centru de informare turistică

Obiectiv specific 6
Protejarea şi conservarea mediului natural

Justificare
Un mediu natural sănătos generează:
•

o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei;

•

posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber;
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•

atractivitate turistică a zonei;

•

noi investiții;

•

evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale.
Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și

conservarea mediului natural este cu atât mai justificată cu cât o parte
din teritoriul comunei este arie protejată NATURA 2000.
Apartenența

la

Asociația

de

dezvoltare

intercomunitară

SALUBRIS facilitează furnizarea la nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor,
care va îmbunătăți standardul de viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată protejarea mediului
înconjurător.

Prioritatea 6.1
Implementarea managementului integrat al deșeurilor
Măsuri
6.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor

Prioritatea 6.2
Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate
Măsuri
6.2.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale

Obiectiv specific 7
Dezvoltarea capacităţii administrative

Justificare
O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de
beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.
În acest scop, administrația publică locală:
•

își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente;

•

va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și
profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății;
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•

se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin dotarea cu tehnologie de ultimă
generație și achiziția de softuri performante;

•

se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și
reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora.

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia publică se
va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din societate, prin
mecanisme stabile de consultare.

Prioritatea 7.1.
Dezvoltarea capacităţii administrației publice locale
Măsuri
7.1.1. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante, în scopul eficientizării serviciilor
publice furnizate comunității
7.1.2. Sediu administrativ și infrastructură
Prioritatea 7.2.
Digitalizarea și tehnologizarea administrației publice
locale
Măsuri
7.2.1. Crearea infrastructurii instituționale
7.2.2. Acces gratuit la internet (WI-FI)
7.2.3. Dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie și creșterea nivelului de securitate
cibernetică

7. Planul local de acțiune
Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe termen mediu și lung pentru realizarea
obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul local
de acțiune prin programe și proiecte.
Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, fixat
pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei.
Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de
evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de
opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui.
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE
2021-2027

DOMENIU: INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI

Prioritate

Măsuri asociate

1.1.Îmbunătățirea
mobilității
locuitorilor și
mărfurilor prin
dezvoltarea și
modernizarea
rețelei de
infrastructură
rutieră

1.1.1.Reabilitarea
și modernizarea
rețelei de drumuri
în vederea
îmbunătăţirii
conexiunii rutiere
în cadrul comunei
și între localităţile
din judeţ.

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare

1. Reabilitare drumuri
comunale în comuna
Arieșeni, județul Alba

Lungimea
drumurilor
comunale
reabilitate (cel
puțin 18 km)

2. Întabulare domeniu
public și amenajare
parcare zona Vârtop

Suprafață
parcare
amenajată (mp)
Număr locuri de
parcare date în
folosință
Coordonate pod
construit
(lungime, lățime
- m)

3. Construire pod peste
Arieș (în zona denumită
popular La Negriciu)

Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Responsabili

Observații

SF în lucru
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Alte surse legal
constituite

1.2.Îmbunătățirea 1.2.1.Elaborare/
infrastructurii
Actualizare PUG
tehnico-edilitare
1.2.2.Introducere,
extindere,
reabilitare și
modernizare a
rețelei de apă și
canalizare

4. Amenajarea de alei
pietonale

Lungime alei
amenajate (km)

1. Actualizarea PUG-ului

PUG actualizat

1. Înființare sistem de
canalizare și stație de
epurare în comuna
Arieșeni, județul Alba

Lungime rețea
de canalizare
(km)
Număr racorduri
Număr
gospodării
deservite
Capacitate stație
de epurare
Lungime rețea
de apă potabilă
nou-înființată
(km)
Număr racorduri
Număr
gospodării
deservite

2.Extindere rețea de apă
potabilă în comuna
Arieșeni, județul Alba
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Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Fonduri
guvernamentale
PNDL

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Consiliul
local
Primar

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

SF aprobat
Documentație depusă
pentru
obținere avize
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1.2.3.Sprijinirea
extinderii și
modernizării
rețelei de
iluminat public

1. Extinderea și
modernizarea sistemului
de iluminat public stradal
în comuna Arieșeni,
județul Alba

Lungime rețea
iluminat public
(km)
Număr puncte
de aprindere

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1.2.4. Înregistrare
proprietăți și
achiziție terenuri
în interes public

1. Înregistrarea
proprietăților în Sistemul
Integrat de Cadastru și
Carte Funciară
2. Achiziție teren cimitir
sătesc

Număr
proprietăți
înregistrate

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Suprafață teren
achiziționată
(mp)

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1.2.5. Lucrări de
amenajare a
domeniului
public și privat al
comunei

1. Amenajare Centru
civic comuna Arieșeni

Suprafață
amenajată (mp)

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1.2.6. Sprijin
pentru cultele
religioase

1. Construire capelă
„Sfântul Lazăr”
(Clopotnița)

Suprafață
construită (mp)

Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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DOMENIU: ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI

Prioritate

2.1.Creşterea
competitivității
producătorilor
locali

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare

Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

Responsabili

2.1.1.Sprijinirea
creării și
dezvoltării
infrastructurii
mediului de
afaceri

1.Sprijinirea micilor
producători, meșteșugari
și crescători de animale
locali

Număr
beneficiari
Investiții noi

Buget local
Finanțare
privată
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Investitori
privați
Producători
locali

2.1.2.Dezvoltare
de parteneriate
public-private

1.Dezvoltarea de
Număr
activități în parteneriat
beneficiari
sau asociere între
Investiții noi
Primăria Comunei
Arieșeni și sectorul privat

Buget local
Finanțare
privată
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Investitori
privați
Producători
locali
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Observații
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DOMENIU: EDUCAȚIE

Prioritate

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

3.1.Asigurarea
accesului tuturor
cetățenilor la
servicii de
educație

3.1.1. Adaptarea
sistemului de
educație la
soluțiile online
sau la distanță și
acordarea de
șanse de acces la
educație, în
special copiilor
din comunitățile și
grupurile
dezavantajate

1. Acțiunea 2.3.3. –
Îmbunătățirea
conținutului digital și a
infrastructurii TIC
sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, esănătate și e-cultură –
secțiunea e-educație

Număr
beneficiari
Servicii
asigurate

Fonduri
europene

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2. Acces gratuit la
internet (wi-fi) al tuturor
elevilor

Număr
beneficiari
Servicii
asigurate
Suprafață
amenajată
Număr
beneficiari
Servicii
asigurate

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

3. Amenajare bibliotecă
comunală digitală în
comuna Arieșeni, județul
Alba

Indicatori de
evaluare
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Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

Responsabili

Observații

SF în lucru
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3.1.2.Creșterea
accesului la
servicii de
educație și
formare
profesională,
favorabile
incluziunii

1. Organizare transport
microbuze școlare.
Achiziție microbuze
școlare

Număr curse
organizate
Număr
beneficiari
Microbuze
achiziționate

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

DOMENIU: SĂNĂTATE

Prioritate

Măsuri

4.1.Îmbunătățirea
infrastructurii
unităţilor
medicale şi a
celor de protecţie
socială

4.1.1.Reabilitare,
modernizare și
extinderea/
construirea
clădirilor și
spațiilor unităților
medicale şi de
protecţie socială

Proiecte
1.Reabilitare și dotare
dispensar medical în
satul Arieșeni, comuna
Arieșeni, județul Alba

Indicatori de
evaluare

Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

Suprafață
reabilitată (mp)
Număr și
valoare dotări
Număr
beneficiari

Fonduri
guvernamentale
PNDL

2021-2027
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Responsabili

Consiliul
local
Primar

Observații

Contract
semnat
În fază de
proiectare și
execuție
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DOMENIU: TURISM, CULTURĂ ȘI SPORT

Prioritate

Măsuri
asociate

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare

Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

5.1.Dezvoltarea
și valorificarea
patrimoniului
cultural identitar

5.1.1.
Promovarea
patrimoniului
cultural și a
unei agende de
evenimente
culturale

1.Construire și amenajare a
unui muzeu sătesc

Suprafață
construită și
amenajată (mp)
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2. Organizare de
evenimente de promovare a
tradițiilor locale (inclusiv în
parteneriat cu alte
localități)

Număr
evenimente
organizate
Număr
participanți

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

3. Realizare broșură și alte
materiale publicitare de
promovare turistică a
localității

Număr turiști/
vizitatori atrași
Creștere
economică
generată raportat
la valoarea
investită în
promovare

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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Responsabili

Observații
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5.2.Promovarea
și valorificarea
patrimoniului
natural

5.2.1. Crearea
și dezvoltarea
zonelor
turistice,
sportive și de
agrement

1. Amenajarea obiectivelor
turistice din comună

Număr și
suprafețe
obiective
amenajate
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2. Amenajarea,
semnalizarea și marcarea
traseelor turistice din
Parcul Natural Apuseni

Număr și
lungime trasee
amenajate,
semnalizate și
marcate
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

3.Dezvoltarea domeniului
schiabil Arieșeni și a altor
sporturi de iarnă

Suprafață
domeniu
schiabil (mp)
Lungime pârtie
(m)
Varietate
sporturi de iarnă
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

4. Amenajare teren sintetic
în comuna Arieșeni

Suprafață
amenajată (mp)

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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Alte surse legal
constituite
5. Amenajarea de locuri de Număr și
odihnă și de adăposturi de-a suprafețe locuri
lungul itinerariilor turistice de odihnă și
adăposturi
amenajate

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

6.Realizarea de trasee
pentru biciclete,
motociclete și ATV

Număr și
lungime trasee
realizate
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

7. Locuri de joacă pentru
copii și adolescenți

Suprafețe
amenajate
Locuri de joacă
nou-create
Număr
beneficiari

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

8. Amenajare parc aventură

Suprafață
amenajată (mp)
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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5.3.Dezvoltarea
infrastructurii ce
deservește
obiectivele
turistice și
unitățile de
cazare

5.3.1. Înființare
Centru de
informare
turistică

1. Construire și amenajare
Centru local de informare
turistică

Suprafață
construită și
amenajată (mp)
Locuri de
muncă noucreate
Număr turiști/
vizitatori atrași

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

Indicatori de
evaluare

Surse posibile
de finanțare

Perioadă de
implementare

2021-2027

Consiliul
local
Primar

DOMENIU: MEDIU

Prioritate

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

6.1.
Implementarea
managementului
integrat al
deșeurilor

6.1.1. Încurajarea
colectării
selective a
deșeurilor

1.Amenajarea și dotarea
platformelor de campare
și colectare de gunoi
menajer

Suprafețe
amenajate (mp)
Capacitate
platforme de
colectare

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

6.2.Protecția și
conservarea
habitatelor
naturale și a
ariilor naturale
protejate

6.2.1.Sprijinirea
măsurilor de
prevenire a
dezastrelor
naturale

1.Accesarea schemei de
ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii
climatice și conservarea
pădurilor” aferentă
măsurii 15

Număr
beneficiari

Fonduri
europene
APIA

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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Responsabili

Observații

Aprobat prin
HCL
În lucru
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DOMENIU: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Prioritate

7.1.Dezvoltarea
capacității
administrației
publice locale

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare

7.1.1. Dotarea cu
mașini, utilaje și
echipamente
performante, în
scopul
eficientizării
serviciilor publice
furnizate
comunității

1. Dotare SVSU Arieșeni
(UTV și pompe) - GAL
Arieșul Mare

UTV și pompe
în dotare SVSU
Servicii
asigurate
Buldoexcavator
Servicii
asigurate

3. Achiziție utilaje de
deszăpezire și întreținere
drumuri

Utilaje de
deszăpezire și
întreținere
drumuri
Servicii
asigurate

4. Achiziție mașină
pentru deservirea
serviciilor de salubritate

Mașină pentru
deservirea
serviciilor de
salubritate
Servicii
asigurate

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2. Achiziție
buldoexcavator măsura
m1-6b (GAL Arieșul
Mare)
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Perioadă de
implementare

Responsabili

Fonduri
europene
AFIR

2021-2027

Consiliul
local
Primar

PT aprobat
Licitație

Fonduri
europene
AFIR

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Contract
semnat

Surse posibile
de finanțare

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Observații
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5. Achiziție autoturism

Autoturism
Servicii
asigurate

6. Achiziție
Autobasculantă
autobasculantă întreținere întreținere
drumuri (8x4)
drumuri (8x4)
Servicii
asigurate

7.1.2. Sediu
administrativ și
infrastructură

7.2. Digitalizarea
și tehnologizarea
administrației
publice locale

7.2.1.Crearea
infrastructurii
instituționale

7. Implementare sistem
de supraveghere video în
comună

Sistem de
supraveghere
video
Servicii
asigurate

1. Dotarea cu mobilier a
sediului Primăriei

Mobilier
achiziționat

2. Construire garaj SVSU Suprafață
(UTV și buldoexcavator) amenajată garaj
(mp)
1. Achiziție și punere în
Număr și
funcțiune de echipamente valoare
performante de tehnică
echipamente
de calcul (calculatoare,
Număr
laptopuri, imprimante
beneficiari
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Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite
Buget local

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Buget local

2021-2027

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Consiliul
local
Primar
Consiliul
local
Primar
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multifuncționale, tablete,
smartphone etc.)

Alte surse legal
constituite

7.2.2. Acces
gratuit la internet
(wi-fi)

1.Acces gratuit la wi-fi a
tuturor cetățenilor

Wi-Fi gratuit
Număr
beneficiari

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

7.2.3.
Dezvoltarea
serviciilor publice
bazate pe
tehnologie și
creșterea
nivelului de
securitate
cibernetică

1. Achiziția și utilizarea
de softuri performante
pentru furnizarea de
servicii de calitate către
cetățeni și reducerea
timpului de soluționare a
solicitărilor acestora

Softuri
achiziționate
Servicii
asigurate
Număr
beneficiari
Termen
soluționare
cereri
Sisteme online
utilizate
Număr
beneficiari
Număr servicii
asigurate
cetățenilor
Termen
soluționare
cereri

Buget local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri
europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2. Utilizarea sistemelor
online de lucru
implementate la nivel
național
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8. Portofoliul de proiecte prioritare
Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de dezvoltare a comunei
Arieșeni pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin suplimentar autorității publice local în
planificarea activităților necesare implementării strategiei.
Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, rezultatele
așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea
publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților
vizate de inițiativele respective.
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE
2021-2027

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI

1.

Reabilitare drumuri comunale în comuna Arieșeni, județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și
social al comunei
Obiective:
Asigurarea accesului la infrastructura de bază
Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri
Fluidizarea circulației
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare drumuri comunale
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernizată
Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia
Atragerea potențialilor investitori
Indicatori de evaluare:
Lungimea drumurilor comunale reabilitate (cel puțin 18 km)
Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic,
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali
investitori

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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2.

Construire pod peste Arieș (în zona denumită popular La Negriciu)

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea extinderii traficului rutier, care va determina progresul
economic și social al comunei.

Obiective:
Asigurarea stabilității drumurilor și facilitarea traficului rutier
Creșterea siguranței în trafic
Activități:
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire pod
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernă
Fluidizarea circulației rutiere
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de evaluare:
Coordonate pod construit (lungime, lățime – m)
Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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3.

Întabulare domeniu public și amenajare parcare zona Vârtop

Descrierea proiectului

Justificare:
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și
social al comunei

Obiective:
Asigurarea necesarului de locuri de parcare în proximitatea obiectivelor
de interes public din comună
Activități:
Întabulare domeniu public
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare parcare
Rezultate așteptate:
Parcare amenajată în comună
Infrastructură rutieră modernă
Fluidizarea circulației rutiere
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:
Suprafață parcare amenajată (mp)
Capacitate parcare – număr locuri
Număr beneficiari deserviți
Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Alte surse legal constituite
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4.

Amenajare de alei pietonale

Descrierea proiectului

Justificare:
O infrastructură de transport modernă atrage după sine dezvoltarea
economică și socială a comunei.

Obiective:
Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier
Creșterea siguranței în trafic
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare alei pietonale
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernă
Fluidizarea circulației rutiere
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de evaluare:
Lungime alei amenajate (km)
Număr beneficiari deserviți
Beneficiari: cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

175

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

5.

Actualizare PUG

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a comunității și creșterea calității vieții populației,
prin stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a
teritoriului și dezvoltare urbanistică a localității

Obiective:
Stabilirea priorităților de dezvoltare teritorială
Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan
Stabilirea unui model de utilizare rațională și echilibrată a terenurilor
Activități:
Documentare, studii de fundamentare
Elaborare documentație
Avize, aprobări
Rezultate așteptate:
Creștere economică a comunei
Noi investiții atrase în comună

Indicatori de rezultat:
PUG actualizat
Creștere economică generată
Număr investitori noi atrași
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local

176

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

6.

Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Arieșeni, județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al
populației și protecția mediului înconjurător.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Protejarea mediului înconjurător
Activități:
Proiectare și inginerie, studii de teren
Aprobare SF
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziții publice
Lucrări de înființare sistem de canalizare și stație de epurare
Rezultate așteptate:
Rețea de canalizare la nivelul comunei
Gospodării racordate la rețea
Protecția mediului înconjurător

Indicatori de rezultat:
Lungimea rețelei de canalizare (km)
Capacitate stație de epurare
Număr gospodării/obiective economice racordate
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici,
potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Fonduri guvernamentale
PNDL
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7.

Extindere rețea de apă potabilă în comuna Arieșeni, județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea
economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea
calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.
Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei
Protejarea mediului înconjurător
Activități:
Proiectare și inginerie, studii de teren
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă
Rezultate așteptate:
Creșterea calității apei furnizate
Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea
Protecția mediului înconjurător
Atragerea de potențiali investitori
Indicatori de rezultat:
Lungime rețele de apă nou-înființată (km)
Capacitate instalații
Număr racorduri noi
Număr beneficiari deserviți
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici,
potențiali investitori

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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8.

Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Arieșeni,
județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public
Reducerea consumurilor specifice
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public stradal
Rezultate așteptate:
Extinderea rețelei de iluminat public stradal
Număr mai mare de puncte de aprindere
Consum economic prin utilizarea becurilor LED
Reducerea cheltuielilor

Indicatori de evaluare:
Lungimea noii rețele (km)
Număr puncte de aprindere noi
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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9.

Amenajare Centru civic comuna Arieșeni

Descrierea proiectului

Justificare:
Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei
Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună

Obiective:
Creșterea calității mediului natural
Consolidarea amenajărilor peisagistice
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare a centrului comunei
Rezultate așteptate:
Îmbunătățirea imaginii comunei
Spații verzi amenajate
Dotare cu mobilier stradal și coșuri de gunoi

Indicatori de evaluare:
Suprafață amenajată (mp)
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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10.

Construire capelă „Sfântul Lazăr” (Clopotnița)

Descrierea proiectului

Justificare:
Punerea în acord cu normele sanitare conforme cu legislaţia
europeană, devenită obligatorie după aderarea la Uniunea Europeană și
a apariției Legii 102/2014
Necesităţi privind securitatea sanitară și sănătatea publică, precum și
cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru
locuitorii comunei

Obiective:
Construirea unei capele, în vederea desfășurării ceremoniei de
înmormântare pentru locuitorii comunei
Asigurarea securității sanitare și a sănătății publice
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire capelă
Rezultate așteptate:
Capelă mortuară pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice
înmormântării
Indicatori de evaluare:
Suprafață construită (mp)
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI

1.

Sprijinirea micilor producători, meșteșugari și crescători de animale locali

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinul acordat micilor
producători, meșteșugari și crescători de animale în dezvoltarea
activității lor și valorificarea inteligentă a produselor obținute
Eficientizarea activităților economice prin asociere și cooperare și
aplicarea unor tehnologii moderne

Obiective:
Dezvoltarea economiei locale și a producției autohtone
Creșterea competitivității producătorilor locali
Valorificarea inteligentă a producției autohtone
Ocuparea forței de muncă
Activități:
Realizarea de întâlniri și oferirea de consiliere și sprijin pentru micii
producători, meșteșugari și crescătorii de animale
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, etc.)
Promovare a produselor locale
Rezultate așteptate:
Investiții noi
Creșterea producției autohtone
Prevenirea șomajului
Beneficiari: crescătorii de animale, producătorii locali, potențiali
investitori, cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Investitori privați/producători locali
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Finanțare privată
Alte surse legal constituite
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2.

Dezvoltarea de activități în parteneriat sau asociere între Primăria comunei Arieșeni și
sectorul privat

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea economiei locale, prin activități în parteneriat sau asociere
între Primărie și sectorul privat
Eficientizarea activităților economice prin asociere și cooperare și
aplicarea unor tehnologii moderne

Obiective:
Dezvoltarea economiei locale și a producției autohtone
Creșterea competitivității producătorilor locali
Valorificarea inteligentă a producției autohtone
Ocuparea forței de muncă
Activități:
Realizarea de activități în parteneriat sau asociere cu sectorul privat
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, etc.)
Promovare a produselor locale
Rezultate așteptate:
Investiții noi
Creșterea producției autohtone
Prevenirea șomajului
Beneficiari: crescătorii de animale, producătorii locali, investitori
privați, cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Investitori privați/producători locali

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Finanțare privată
Alte surse legal constituite

183

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

EDUCAȚIE

1.

Acțiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea e-educație

Descrierea proiectului

Justificare:
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități
Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii,
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale
populației
Obiective:
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de
desfășurare a procesului educațional
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice
Creșterea calității actului educațional
Activități:
Modernizare săli de clasă și laboratoare
Dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă
Rezultate așteptate:
Acces facil la informație prin tehnologie performantă
Servicii educaționale de calitate
Performanțe școlare
Indicatori de rezultat:
Număr și valoare echipamente
Număr elevi beneficiari
Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii;
personalul didactic

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Conducerea unităților de învățământ

Posibile surse de
finanțare

Fonduri europene
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2.

Amenajare bibliotecă comunală digitală în comuna Arieșeni, județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural

Obiective:
Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale
Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte, inclusiv în
sistem online
Activități:
Elaborare documentație
Obținere avize/autorizații
Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare
Dotare materială cu tehnologie digitală performantă
Dezvoltarea fondului de carte
Rezultate așteptate:
Bibliotecă digitală în comună
Creșterea numărului de cititori

Indicatori de evaluare:
Suprafață amenajată
Capacitate bibliotecă
Volum fond de carte
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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SĂNĂTATE

1.

Reabilitare și dotare dispensar medical în satul Arieșeni, comuna Arieșeni, județul Alba

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE
Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la
cele mai înalte standarde

Obiective:
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene
Creșterea capacității de tratament
Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și
farmacii de pe raza altor localități
Crearea de noi locuri de muncă
Activități:
Elaborare documentație
Avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare dispensar medical
Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație
Rezultate așteptate:
Cabinete medicale dotate la standarde înalte
Creșterea calității actului medical
Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență
Beneficiari: comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Personal medical
Fonduri guvernamentale
PNDL

ĂTATE ȘI
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TATE ȘI P
TURISM, CULTURĂ ȘI SPORT
ROTECȚIE SOCIAL
1.

Construire și amenajare a unui muzeu sătesc

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea turismului în comună prin promovarea patrimoniului
cultural local

Obiective:
Construirea și amenajarea muzeului sătesc și includerea acestuia în
circuitul turistic
Promovarea muzeului sătesc
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Avize/autorizații
Lucrări de construire/amenajare
Includerea muzeului sătesc în circuitul turistic
Cartare obiectiv turistic
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de evaluare:
Suprafață construită și amenajată (mp)
Număr turiști/vizitatori atrași
Plus valoare adusă
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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2.

Organizare de evenimente de promovare a tradițiilor locale, inclusiv în parteneriat cu
alte localități

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de evenimente
culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze
tradițiile locale
Activități:
Organizarea de evenimente
Modernizarea infrastructurii rutiere
Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale
Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de turiști/vizitatori
Creșterea veniturilor din turism la bugetul local

Indicatori de evaluare:
Număr evenimente organizate
Număr organizatori atrași
Număr participanți
Plus valoare adusă
Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de evenimente, operatori
de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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3.

Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare turistică a localității

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice
Atragerea de vizitatori/turiști în zonă
Atragerea de noi investitori în turism
Activități:
Elaborare documentație
Achiziții servicii de realizare broșură și alte materiale publicitare de
promovare turistică
Difuzare broșură și materiale publicitare
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:
Valoare investită în promovare
Număr vizitatori/turiști atrași
Creștere economică generată
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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4.

Amenajarea obiectivelor turistice din comună

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă
Obiective:
Atragerea de investitori în zonă
Diversificarea ofertei turistice
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori
Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Achiziție lucrări de amenajare
Execuție lucrări de construcție, amenajare
Promovare obiective turistice
Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică
Rezultate așteptate:
Dezvoltare economică a zonei
Creșterea numărului de vizitatori/turiști
Crearea de noi locuri de muncă
Indicatori de rezultat:
Suprafața zonei turistice amenajate
Numărul de investitori atrași
Numărul de turiști/vizitatori
Numărul de locuri de muncă nou-create
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici
care activează în turism

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Investitori privați

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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5.

Amenajarea, semnalizarea și marcarea traseelor turistice din Parcul Natural Apuseni

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Diversificarea ofertei turistice
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori
Activități:
Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru
diferite volume de timp și care să conecteze diferite obiective de interes
Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând
locuri de popas și indicatoare
Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte
de observare etc.
Rezultate așteptate:
Diversificarea ofertei turistice
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de evaluare:
Număr și lungime trasee amenajate, semnalizate și marcate
Număr de turiști/vizitatori atrași
Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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6.

Dezvoltarea domeniului schiabil Arieșeni și a altor sporturi de iarnă

Descrierea proiectului

Justificare:
Promovarea posibilităților de dezvoltare a zonei turistice BubeștiVârtop în vederea atragerii de investitori și creșterea gradului de
atractivitate turistică a zonei
Obiective:
Dezvoltarea domeniului schiabil Arieșeni
Promovarea sporturilor de iarnă
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de dezvoltare domeniu schiabil
Dezvoltare infrastructură rutieră și tehnic-edilitară (alimentare cu apă,
canalizare și epurare, energie electrică, iluminat public)
Dezvoltare unități de cazare și alimentație publică
Rezultate așteptate:
Domeniu schiabil amenajat conform standardelor în domeniu
Infrastructură de transport și dotări tehnic-edilitare
Unități de cazare și alimentație publică nou-înființate
Practicarea de sporturi de iarnă
Organizarea de evenimente sportive specifice
Indicatori de rezultat:
Suprafață amenajată domeniu schiabil (mp)
Lungime pârtii (km)
Varietate sporturi de iarnă
Număr turiști/vizitatori atrași
Beneficiari: comunitatea locală, investitori privați, turiști/vizitatori,
practicanți ai sporturilor de iarnă

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Consiliul județean
Investitori privați

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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7.

Amenajare teren sintetic în comuna Arieșeni

Descrierea proiectului

Justificare:
Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de
sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a
celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri
care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități
sportive.

Obiective:
Amenajarea unui teren sportiv sintetic conform standardelor în domeniu
Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive
Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare teren sintetic
Rezultate așteptate:
Teren sintetic amenajat conform standardelor în domeniu
Practicarea de sporturi
Performanțe sportive

Indicatori de rezultat:
Suprafață amenajată teren sintetic
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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8.

Amenajarea de locuri de odihnă și de adăposturi de-a lungul itinerariilor turistice

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea din punct de vedere turistic a comunei

Obiective:
Dezvoltarea de spații de agrement pentru vizitatori/turiști
Asigurarea condițiilor de recreere pentru vizitatori/turiști
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Achiziție lucrări de amenajare locuri de odihnă și adăposturi
Execuție lucrări de amenajare locuri de odihnă și adăposturi
Rezultate așteptate:
Dezvoltare din punct de vedere turistic a comunei
Locuri de odihnă și adăposturi amenajate de-a lungul itinerariilor
turistice
Creșterea numărului de vizitatori/turiști

Indicatori de rezultat:
Suprafața amenajată
Număr de locuri de odihnă și adăposturi amenajate
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Alte surse legal constituite

194

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

9.

Realizarea de trasee pentru biciclete, motociclete și ATV

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Diversificarea ofertei turistice
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori
Activități:
Conceperea unor trasee turistice pentru biciclete, motociclete și ATV și
amenajarea acestora, incluzând locuri de popas și indicatoare
Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte
de observare etc.
Rezultate așteptate:
Diversificarea ofertei turistice
Trasee amenajate pentru biciclete, motociclete și ATV
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de evaluare:
Număr și lungime trasee amenajate
Număr de turiști/vizitatori atrași
Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Alte surse legal constituite
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10.

Locuri de joacă pentru copii și adolescenți

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și
petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți

Obiective:
Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți
Activități:
Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construcție și amenajare locuri de joacă
Darea în folosință
Rezultate așteptate:
Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr locuri de joacă
Suprafață amenajată
Număr beneficiari
Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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11.

Amenajare parc aventură

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Atragerea de investitori în zonă
Diversificarea ofertei turistice
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști
Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori
Dezvoltarea infrastructurii care să deservească parcul de aventură
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Execuție lucrări de amenajare parc aventură
Promovare parc aventură
Rezultate așteptate:
Dezvoltare economică a zonei
Creșterea numărului de vizitatori/turiști
Crearea de noi locuri de muncă

Indicatori de rezultat:
Suprafața zonei turistice amenajate (mp)
Numărul de investitori atrași
Numărul de turiști/vizitatori
Numărul de locuri de muncă nou-create
Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici
care activează în turism
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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12.

Construire și amenajare centru local de informare turistică

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului, prin promovarea resurselor turistice
ale comunei

Obiective:
Înființarea centrului local de informare și promovare a turismului
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Avize/autorizații
Proceduri achiziții publice
Lucrări de construire și amenajare CIT
Dotare cu echipamente moderne a CIT
Rezultate așteptate:
Promovarea turistică a zonei
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:
Suprafață construită și amenajată
Dotări centru de informare turistică
Număr de turiști/vizitatori
Număr locuri de muncă create
Creștere economică generată
Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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MEDIU

1.

Amenajarea și dotarea platformelor de campare și colectare de gunoi menajer

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesități de protecție și conservare a mediului înconjurător
Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității
locale
Obiective:
Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția
mediului
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Avize/autorizații
Proceduri achiziții publice
Lucrări de amenajare platforme de campare și colectare de gunoi
menajer
Dotarea platformelor de campare și colectare de gunoi menajer
Rezultate așteptate:
Platforme de campare și colectare gunoi menajer
Mediu natural protejat
Indicatori de rezultat:
Suprafețe amenajate (mp)
Capacitate platforme colectare
Beneficiari: cetățenii comunei

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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2.

Accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și
conservarea pădurilor” aferentă măsurii 15

Descrierea proiectului

Justificare:
Gestionarea durabilă a fondului forestier național
Reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure
Promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus
asupra solului
Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității

Obiective:
Protejarea și conservarea fondului forestier și a biodiversității
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția
mediului
Activități:
Conform Ghidului solicitantului
Rezultate așteptate:
Fond forestier gestionat conform normelor în vigoare
Număr redus de intervenții silvotehnice în pădure
Tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului
Biodiversitate conservată

Indicatori de rezultat:
Număr beneficiari schemă de ajutor de stat
Beneficiari: cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Fonduri europene
APIA
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

1.

Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de tehnică de calcul

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrației publice locale
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei

Obiective:
Creșterea calității serviciilor publice furnizate
Îmbunătățirea accesului la serviciile publice
Activități:
Achiziție echipamente
Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul
Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente
Rezultate așteptate:
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă
Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr și valoare echipamente
Număr beneficiari
Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții
publice și operatori economici de pe raza comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

201

Strategia de dezvoltare locală 2021-2030 – comuna Arieșeni

2.

Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de calitate
către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrației publice locale
Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei

Obiective:
Creșterea calității serviciilor publice furnizate
Reducerea timpului de soluționare a cererilor
Îmbunătățirea accesului la serviciile publice
Activități:
Achiziția de softuri performante
Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora
Rezultate așteptate:
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă
Servicii publice de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr și valoare softuri achiziționate
Număr cetățeni deserviți
Termen de soluționare cereri
Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții
publice și operatori economici de pe raza comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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3.

Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel național

Descrierea proiectului

Justificare:
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene

Obiective:
Facilitarea accesului la servicii publice
Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor cetățenilor
Activități:
Înregistrarea în sistemele informatice naționale
Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online
Furnizarea de servicii publice online
Rezultate așteptate:
Acces facil la servicii publice online
Reducerea timpului de soluționare a cererilor

Indicatori de rezultat:
Servicii publice asigurate în sistem online
Termen de soluționare cereri (redus)
Număr utilizatori
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Alte surse legal constituite
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4.

Achiziție utilaje de deszăpezire și întreținere

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrației publice locale
Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală și de
intervenție în situații de urgență

Obiective:
Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al
primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante
Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală
Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență
Activități:
Derularea procedurilor de achiziție publică
Instruirea personalului care va deservi utilajele
Darea în folosință
Rezultate așteptate:
Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor
Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor

Indicatori de rezultat:
Utilaje de deszăpezire și întreținere drumuri
Servicii asigurate
Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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5.

Achiziție mașină pentru deservirea serviciilor de salubritate

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrației publice locale
Asigurarea derulării în condiții optime a serviciului de salubritate la
nivelul comunei

Obiective:
Dotarea cu utilajele necesare asigurării serviciilor de salubritate
Activități:
Derularea procedurilor de achiziție publică
Instruirea personalului care va deservi utilajele
Darea în folosință
Rezultate așteptate:
Organizarea eficientă a serviciilor de salubritate la nivelul comunei
Reducerea cheltuielilor cu serviciile de salubritate

Indicatori de rezultat:
Mașină pentru asigurarea serviciilor de salubritate
Servicii asigurate
Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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6.

Achiziție autobasculantă întreținere drumuri (8x4)

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrației publice locale
Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală și de
intervenție în situații de urgență

Obiective:
Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al
primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante
Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală
Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență
Activități:
Derularea procedurilor de achiziție publică
Instruirea personalului care va deservi utilajele
Darea în folosință
Rezultate așteptate:
Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor
Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor

Indicatori de rezultat:
Autobasculantă întreținere drumuri
Servicii asigurate
Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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7.

Construire garaj SVSU (UTV și buldoexcavator)

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea construirii unui garaj modern, pentru a corespunde nevoilor
de servire a interesului public în condiții optime

Obiective:
Crearea condițiilor optime de păstrare a mașinilor și utilajelor SVSU
Creșterea capacității administrației publice locale de a furniza servicii
prompte pentru cetățenii comunei
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construcție garaj
Rezultate așteptate:
Condiții mai bune de păstrare a mașinilor și utilajelor instituției
Promptitudine în execuția lucrărilor
Intervenția promptă în situații de urgență
Creșterea calității serviciilor furnizate

Indicatori de evaluare:
Suprafață amenajată garaj (mp)
Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
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8.

Implementare sistem de supraveghere video în comună

Descrierea proiectului

Justificare:
Nevoia de punere în siguranță a bunurilor publice și obținerea unui
climat optim în desfășurarea procesului păstrării ordinii publice

Obiective:
Siguranța bunurilor administrației locale
Păstrarea ordinii publice
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de implementare sistem de supraveghere video în comună
Rezultate așteptate:
Creșterea calității vieții prin creșterea nivelului de siguranță

Indicatori de evaluare:
Gradul de implementare
Capacitate stocare date
Servicii asigurate
Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Buget local
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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PARTEA A V-A
IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face cu
participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme
private, reprezentanții societății civile.
O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică a
comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest punct de
vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și cu
pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul de management.
Monitorizarea, evaluarea și pilotarea sunt procese corelate şi interdependente. În contextul
ciclului politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind de etapele de identificare, formulare a
problemei şi de cea a alegerii celei mai bune alternative. Pilotarea are rolul aplicării celei mai bune
tractici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei.
Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea deciziei
şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.
Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de acţiuni este în principiu o
practică formală puţin cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Pe de altă parte această
sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o
pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele surse de
colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza
implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este
necesară stabilirea unui set de indicatori. Pentru acurateţe este necesară o colectare periodică,
sistematică şi atentă a datelor din teren. Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt
importante în condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea
punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare.
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Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a
urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei
unor eventuale probleme.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem unic,
bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi.
Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren, precum
și întocmirea rapoartelor de monitorizare:
▪

Monitorizarea de birou – constă în acumularea și examinarea diferitelor informaţii în cadrul
şedințelor grupului de monitorizare, audieri ale celor implicaţi în implementarea strategiei, a
diferitor experţi în domeniu;

▪

Monitorizarea pe teren – constă în acumularea şi verificarea informaţiilor prin deplasarea la
instituțiile responsabile de implementarea strategiei;

▪

Rapoartele de monitorizare – prezintă produsul activității grupului de monitorizare şi va fi de
două tipuri: raportul de monitorizare trimestrial şi anual, întocmite în baza informațiilor
acumulate din diferite surse, sondaje, cercetări și rapoarte de progres, elaborate de experți.
În procesul de monitorizare vor fi implicați partenerii reprezentați în cadrul Grupului de lucru

prin serviciile şi birourile de specialitate relevante furnizoare de date.
Sursele de colectare a informațiilor se găsesc la nivelul următoarelor categorii de documente:
▪

Rapoarte trimestriale, prezentate de către instituțiile responsabile;

▪

Rapoarte trimestriale/anuale ale serviciilor implicate în implementarea strategiei;

▪

Discuții în cadrul şedințelor grupului de monitorizare;

▪

Rapoarte de monitorizare elaborate de reprezentanţi ai societăţii civile;

▪

Surse mass-media;

▪

Sondaje, cercetări şi rapoarte de progres, elaborate de către experți.
Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală răspunde la întrebările: care este efectul, impactul

activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor.
Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele aflate
în implementare îl generează pe parcurs, măsura în care planul evoluează conform planificărilor etc.
Obiectivele evaluării intermediare sunt:
▪

Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile realizate de implementare a
strategiei;

▪

Obținerea informaţiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge şi de ce;

▪

Îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate;

▪

Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse;
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▪

Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei.
Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea

strategiei, prin măsuri și proiecte specifice (potrivit planurilor de acțiune), la finalul perioadei pentru
care a fost elaborată strategia.
Obiectivele evaluării finale sunt:
▪

Concluziile privind rezultatele și impactul implementării strategiei;

▪

Concluziile privind raportul dintre resursele investite și rezultatele și impactul obținute;

▪

Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei
viitoare dacă este cazul, reactualizarea acesteia potrivit noilor perspective;

▪

Asumarea și integrarea succeselor și a lecțiilor în strategia reactualizată;

▪

Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse;

▪

Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei viitoare.

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local:
1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de implementare
și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. Rapoartele vor reflecta
stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția evoluția principalilor
indicatori de output și de rezultat;
2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare
locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe baza
unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va urmări
evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local.
În linii mari, raportul strategic va cuprinde:
•

situația și evoluția socioeconomică a comunei Arieșeni;

•

realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor
stabilite;

•

problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare;

•

exemplele de bună practică identificate;

•

propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu
evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 20212027.

Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate în
cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Arieșeni.
În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative,
strategia de dezvoltare a comunei Arieșeni va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar.
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