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 Prezentul document preia o parte din informatiile din Planul Strategic de dezvoltare al comunei Cicirlau 

in perioada 2007-2013, in special pe cele privind descrierea generala a comunei. In cazurile in care 
anumite evaluari pe domenii au ramas neschimbate, se fac mentiuni despre aceasta. 
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CAPITOLUL I 
CADRUL GENERAL 

1.1 Prezentarea generală a judetului Maramures 
Judeţul Maramureş este aşezat în extremitatea nord- vestică a României, la graniţa 
cu Ucraina, în apropierea paralelei 47'55" latitudine nordică şi a meridianului 23'55" 
longitudine estică, deci foarte aproape de centrul geografic al Europei. 
La nord, judeţul se învecinează cu Ucraina, la vest cu judeţul Satu Mare; la sud cu 

judeţele Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, iar la est cu judeţul Suceava. 
Distanţa dintre punctele extreme vest şi est ale judeţului este de 160 km, iar dintre cele 
de nord şi sud este de 60 km, ceea ce conferă Maramureşului o formă alungită în 
direcţie longitudinală. În limitele geografice, judeţul Maramureş are o suprafaţă de 
6.304 km2 (2,6% din suprafaţa României).  

 

         Fig.1 Pozitionarea judetului Maramures pe harta Romaniei 
Accesul 
Accesul rutier: 
- dinspre judetul Cluj, DE E 58/DN 1C: Dej – Somcuta Mare- Baia Mare; 
- dinspre judeţul Suceava: DN 18: Iacobeni - Cârlibaba - Borşa - Sighetu Marmaţiei - 
Baia Mare; 
- dinspre judeţele Bistriţa Năsăud, Cluj: DN 17C: Nasaud- Salva – Moisei; 
- dinspre judeţeul Satu Mare: DN 1C (E58): Satu Mare – Livada - Baia Mare si DN 19: 
Negresti Oas-Sapanta-Sighetul Marmatiei;  
Accesul feroviar. Baia mare este conectată direct, prin intermediul căilor ferate, de 
Satu Mare , Cluj Napoca si Oradea. 
Accesul aerian se realizează prin intermediul Aeroportului Internaţional Baia Mare. 
Municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş, este un important centru urban 
din nord-vestul României. Este situat în partea vestică a judeţului, în depresiunea Baia 
Mare, pe cursul mijlociu al Râului Săsar, la o altitudine medie de 228 m faţă de 
nivelul mării, fiind cuprins de coordonatele geografice 47°39' - 47°48' latitudine nordică 
şi 23°10' - 23°30' longitudine estică. 
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                                 .Fig. 2. Harta judeţului Maramureş 

 

1.2 Prezentarea generala a comunei Cicirlau 

 Comuna Cicîrlău este situată în partea de vest a judeţului Maramureş, la o 
distanţă de 15 km faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, Baia Mare, şi 54 km faţă de 
municipiul Satu Mare. Accesul în comună este asigurat pe drumul naţional DN 1C 
(E58) şi drumurile comunale DC 100, DC 101 şi DC 102. 
  

 1.2.1  Cadrul fizico-geografic 

  1.2.1.1 Relieful  
 Comuna Cicîrlău  este situată în Depresiunea Baia Mare, situându-se în nord-
vestul acesteia, în zona de contact cu dealurile vulcanice aparţinătoare munţilor Igniş 
şi pe cursul inferior al Someşului. Depresiunea Baia Mare constituie o subunitate 
morfologică a Dealurilor Silvaniei - compartiment al marii unităţi a Dealurilor Banato-
Crişane. Pe teritoriul comunei Cicîrlău este prezentă câmpia joasă sub 200 m care 
cuprinde luncile largi ale râului Someş, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca. 
150 - 152 m. Diferenţa de nivel între extremităţile S şi N ale teritoriului administrativ 
este de 5 m (pe o lungime de 8 km). 
 Zona  muntoasă  este  formată  din  roci  eruptive  noi: rolite, dacite  şi  diferite  
tipuri  de  andezite  În  interiorul  Zonei  montane  se  delimitează  câteva  bazine  
depresionare, cum  sunt  Handalul  pe  Valea  Handalului  şi  Zona  Satului  Pustiu,  pe  
Valea  Mare,  în  Cicîrlău .  
 Altitudinile medii în localitatea Cicîrlău sunt de 186 m, în localitatea Bîrgău sunt 
de 150 m, iar în Ilba de 147 m. 

 1.2.1.2 Clima 
În cadrul judeţului Maramureş clima are următoarele caracteristici: 

-  temperat continentală, cu nuanţe moderate; 
-  zona estică se află sub influenţa maselor de aer subpolar; 
-  în zona vestică se resimt influenţe oceanice; 
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 Datorită deschiderii largi spre vest, depresiunea Baia Mare are o climă cu efecte 
de foehn şi procese de insolaţie ceea ce îi conferă un topoclimat favorabil dezvoltării 
unor plante termofile precum castanul comestibil. 

 Caracteristici ale climatului sunt inversiunile de temperatură prezente în special 
la trecere dintre anotimpul rece către cel cald, în condiţii de timp anticiclonic. Aceste 
inversiuni apar ca urmare a scurgerilor de aer rece de pe versanţii limitrofi. Inversiunile 
sunt mai frecvente în partea cea mai joasă a Depresiunii Baia Mare, favorizând 
menţinerea poluanţilor în stratul de aer inferior, influenţând calitatea aerului şi a 
mediului înconjurător. Climatul poate fi caracterizat ca temperat continental de deal – 
podiş cu influenţe oceanice accentuate, ceea ce îi determină un caracter moderat. 

În Cicîrlău, climatul Depresiunii Baia Mare se personalizează prin climatul din 
Lunca Someşului. În luncă, condiţiile climatice nu sunt prea variate, datorita altitudinii 
relativ constante. Regiunea se află sub influenţa circulaţiei vestice a aerului, cu 
umiditate şi precipitaţii sporite. Lanţul muntos vulcanic, situat în calea vânturilor reci, 
de origine polară, creează un climat de adăpost, încadrat în climatul continental 
moderat.  

Temperatura medie a aerului: uşor peste 9 grade C. 
Temperatura medie a lunii ianuarie: -2 ,-3 grade C; 
Temperatura medie a lunii iulie: 18 - 20 grade C; 

 Precipitaţiile anuale: sub 700 mm. 
 Din punct de vedere geologic - terenul este caracterizat prin existenţa unor 
depozite aluviale de vârstă cuaternară, formate din argile nisipoase, nisipuri argiloase, 
pietrişuri cu interspaţii umplute cu nisip, având grosimi de 6 - 10 m. La bază se 
interceptează straturile de marne argiloase cenuşii compacte de vârstă panoniană cu 
grosimi de peste 100 m. 

1.2.1.3 Reţeaua hidrografică este relativ densă, cuprinsă între 0,6 şi 0,8 
km/km2, aparţinând bazinului hidrografic al Someşului, care curge în limita de sud şi de 
vest a localităţii.  

Confluenţa Someşului cu Lăpuşul se află în apropierea  limitei sudice a comunei 
– spre Oraşul Tăuiţi Măgherăuş. Someşul traversează judeţul Maramureş între 
localităţile Ţicău şi Seini, având o direcţie generală de curgere S - N. Pe teritoriul 
comunei lunca râului Someş are o lăţime de 2 - 3 km şi un debit mediu de peste 85 
m3/s. Regimul hidrografic se caracterizează prin ape mai mari primăvara (cca. 42 % 
din volumul total anual), cu creşteri destul de importante în perioade de iarnă (23 %). 
Afluenţii  Someşului  sunt  două  pâraie: Valea  Mare, Valea Handal  şi  Tăuaşul, care  
se  varsă  în  Someş, adunând  restul  pâraielor (vâlcelelor)  din  hotarul  Cicîrlăului. 

Valea  Mare (Valea  Cicîrlăului)  îşi  are  obârşia  în  dealul  Salhij, străbate  
localitatea  pe  direcţia  nord-sud  şi  se  varsă  în  Someş  la  limita  cu  hotarul  Ilbei. 
Are  un  debit  constant, cu  excepţia  când  se  produc  viituri  mari  şi  revărsări, 
producând  pagube  terenurilor  agricole  de  pe  terasa  de  luncă. Inundaţiile  
provocate  de  Someş  şi  Valea  Mare  afectează  o  suprafaţă  de  peste  80  de  ha. 
Cel  mai  important  afluent  al  Văii  Mari  este  Valea  Cicîrlăuţului (pe  dreapta), iar  
pe  stânga  Pârâul  Runcului. 

Tăuaşul (Valea  Nistrului)  curge  în  sud-estul  Cicîrlăului, trece  prin  sudul  
satului  Bîrgău  şi  se  varsă  în  Someş. Cel  mai  important  afluent  al  acestuia  de  
pe  teritoriul  Cicîrlăului  este  Valea  Negruţii, care  îşi  are  obârşia  în  Groapa  
Paladii, străbate  jumătate  Bîrgăul  şi  se  varsă  în  Tăuaş. 

Nivelul  hidrostatic (apa  freatică)  variază  în  funcţie  de  relief  şi  microrelief. 
Pe  versanţi, apa  freatică  se  află  la  adâncimi  de  5-7  m, sau  chiar  peste  această  
adâncime. 
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Pe  terasele  Someşului, nivelul  freatic  mijlociu  se  găseşte  la  3-5  m, iar  pe  
terasa  de  luncă  la  1-3  m. În  zonele  depresionare  de  pe  terase  şi  luncă, apa  
freatică  se  ridică  la  0,5-1  m, sau  chiar  la  suprafaţă, fapt  ce  duce  la  înmlăştinirea  
unor  suprafeţe  întinse. 

În  zona  deluroasă  a  Cicîrlăului  se  află  numeroase  izvoare  cu  apă  
potabilă, dar  numai  izvorul  Secătura  este  captat  într-un  bazin  de  capacitate  
mică. 

Astăzi  sunt  cateva lacuri  artificiale, heleştee, cum  ar  fi  Lacul  de  la  pompe 
(Pescărie), sau lacurile create prin lucrarile de exploatatie in balastiere. Sunt trei astfel 
de lacuri, doua in Cicirlau si unul in Ilba. 

 1.2.1.4 Vegetaţia – teritoriul comunei Cicîrlău se încadrează în zona pădurilor 
de foioase, care cuprinde: subetajul fagului, subetajul gorunului şi vegetaţia de luncă. 
Subetajul  fagului  cuprinde  zona  cea  mai  înaltă  a  Cicîrlăului, având  limita  
inferioară  la  550  m., putând  coborî  până  la  300  m, iar subetajul  gorunului (şi  al  
stejarului)  formează  păduri  distincte, bine  dezvoltate, pe  Valea  Negruţii, în  
pădurea  Şindilit, pe  Valea  Cicîrlăuţului  şi pe  Valea  Mare. Limita  superioară  a  
acestui  etaj  ajunge  la  600  m. sau  chiar  o  depăşeşte. Vegetaţia  de  luncă  şi  de  
terasă (stepa)  din  lunca  şi  terasele  Someşului  este  determinată  de  microrelief  şi  
sol. Suprafeţele  microdepresionare  sunt  acoperite  de  o  vegetaţie  hidrofilă, iar  pe  
alocuri  au  bine  drenate  asociaţii  de  Agrestis  cu  Fastuca  rubra.  
 1.2.1.5 Fauna ce se regăseşte pe teritoriul comunei este specifică zonei de 
pădure de foioase dar şi de stepă. În pădurile din zona montană se întâlnesc animale 
de interes faunistic şi vânătoresc, cum ar fi: cerbi, căprioare, urşi, mistreţi, iepuri, 
fazani, etc. În număr mai restrâns se întâlnesc: lupi, pisici sălbatice, vulpi. Cresterea 
numarului de mistreti a dus la producerea de pagube insemnate culturilor de porumb, 
ovaz, cartofi. 
Din punct de vedere cinegetic fondul de vanatoare dete impartit in doua zone, 
administrate de Ocolul Silvic Tautii Magheraus si de asociatia Comja Seini. 
 1.2.1.6 Solurile - sub  influenţa  unor  condiţii  naturale  de  relief, climă, ape  şi  
vegetaţie, pe  teritoriul  Cicîrlăului  au  evoluat  o  gamă  largă  de  soluri, după  cum  
urmează: 
 a) Solurile  scheletice, puternic  şi  foarte  puternic  erodate, ocupă  părţile  
superioare  ale  versanţilor, cu  pante  cuprinse  între  25-45%, precum  şi  soluri  
excesiv  erodate  semischeletice, pe  coamele  lipsite  de  vegetaţie  şi  pe  versanţii  
puternic  înclinaţi. 
 b) Solurile  brune, brune-gălbui  de  pădure, moderat  podzolite, slab  scheletice  
se  găsesc  în  treimea  medie  a  versanţilor  cu  pante  mici  sub  20%. 
 c) Solul  brun-gălbui  de  pădure  podzolit  este  caracteristic  zonei  
piemontane. 
 d) Solul  proluvial  brun, moderat  amfigleizat  şi  semischeletic  se  întâlneşte  
pe  conurile  de  dejecţie  şi  glacisurile  fragmentare  de  la  contactul  cu  zona  
piemontană, pe  depozite  mai  tinere, iar  solul  brun  proluvial  de  pădure, slab  
moderat  pseudogleizat, izolat  scheletic, pe  depozitele  proluviale  mai  vechi. 
 e) Solul  aluvo-coluvial, gleizat, semischeletic  se  află  pe  văile  secundare  din  
interiorul  zonei  piemontane, pe  un  material  heterogen  de  natură  sedimentară-
eruptivă. 
 f) Solul  aluvial-brun, mediu  humifer, profund  evoluat, într-o  perioadă  mai  
lungă, se  găseşte  pe  suprafeţele  mai  ridicate  din  terasa  I. 
 g) Solurile  aluviale, mediu  humifere, carbonat-aluviale, s-au  format  pe  terasa  
de  luncă, mai  rar  inundată. 
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 h) Solurile  aluviale  slab  evoluate, formate  pe  aluviuni  recente, unele  
carbonate, altele  gleizate, în  funcţie  de  materialul  parental  şi  de  apa  freatică, se  
găsesc  în  lunca  inundabilă. 
 i) Solurile  gleice, turboase, cu  înmlăştinare  se  găsesc  pe  vechile  meandre  
părăsite  ale  Someşului. 
În  general, pe  întreg  teritoriul  comunei  Cicîrlău  s-au  determinat  27  de  unităţi  de  
sol, din  rândul  cărora  predomină  solurile  brune  de  pădure  podzolite. 

1.2.1.7 Fişa de prezentare a comunei 
 Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi, comuna Cicîrlău este 
localizată în Depresiunea Baia Mare, având o populaţie de  4009 locuitori ( conform 
situatiei statistice la 1 iulie 2012. 
Suprafaţa comunei este de 75 km2, circa 7.500 ha, din care teren agricol 1642 ha. 
Cicîrlăul dispune de 5495 j.c. (jughere cadastrale), Bîrgăul 551 j.c. şi Ilba cu Handbalul 
Ilbei 6614 j.c. 
 Vecinii comunei Cicîrlău sunt: înspre nord, comuna Vama (judeţul Satu Mare), 
în sud – est, oraşul Tăuţii Măgherăuş, în sud, râul Someş, care formează limita cu 
comuna Pomi (judeţul Satu Mare), în nord – vest, localitatea Săbişa şi oraşul Seini. 
Legătura peste dealuri, cu depresiunea Oaş, se poate face pe un drum forestier, iar cu 
Depresiunea Maramureş se face pe o potecă de culme (ce merge pe cumpăna 
apelor). 

Comuna are ca şi reşedinţă localitatea Cicîrlău, iar în componenţa sa intră 
localităţile: Bîrgău, Ilba, Handalu Ilbei. 
Activităţile economice de bază în comuna Cicîrlău sunt reprezentate de agricultura, 
industria prelucrarii lemnului, industria extractiva si prestarile de servicii . Din suprafaţa 
totală a comunei de 7.500 ha, terenul arabil ocupă 729 ha, adică 9,72 %. 

 
Fig. 2. Comuna Cicîrlău şi localităţile componente 
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  Terenul arabil (728 ha), împreună cu păşunile (492 ha), fâneţele (370 ha), 
livezile (4 ha) şi viile (48 ha).  

Suprafaţa pădurilor comunei Cicîrlău este peste media pe ţară (26,7%), de 
5.323 ha adică 70,97 % din suprafaţă totală a comunei. Pădurile din comună au un rol 
de protecţie ecologică, de a împiedica eroziunea solului, precum şi de a satisface 
necesităţile de lemne de foc, lucru în construcţii şi în atelierele de prelucrare a 
lemnului. 

 
Date generale 

Comuna Cicîrlău 

Judeţul Maramureş 

Teritoriul Administrativ – suprafaţa 7.500 ha 

Localităţi aparţinătoare Cicîrlău, Bîrgău, Ilba, Handalu Ilbei 

Adresa Consiliului Local Cicirlau, nr. 389, CP437095 

Primar Vasile Zete 

Distanta până la reşedinţa de judeţ 15 km 

 
Situaţia funciară 

Suprafaţa Ha % 

Suprafaţa totală 7.500 100 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 1.642 21,92 

Suprafaţa arabilă 728 9,72 

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole 4 0,05 

Suprafaţa – vii şi pepiniere viticole 48 0,64 

Suprafaţa – păşuni 492 11 

Suprafaţa – fâneţe 370 4,92 

Suprafaţa neagricolă 5.858 78,08 

Suprafaţa – ape + stuf 112 1,49 

Suprafaţa – căi de comunicaţii 62 0,81 

Suprafaţa – curţi şi clădiri 294 3,92 

Suprafaţa – vegetaţie forestieră 5.323 66,56 

Suprafaţa – teren neproductiv 66 0,88 

 
Situaţia demografică1 

Populaţia totală ( 1 iulie 2012) - 4009  

Femei – 1994 

Bărbaţi – 2015 

 
Forţa de muncă2 

Salariaţi – număr mediu – 351 

Salariaţi în agricultură – 25 

Salariaţi în construcţii – 30 

Salariaţi în industrie – 44  

Salariati in industriaprelucratoare 35 

Salariati in alte ramuri ale economiei-10 

Salariaţi în comerţ – 29 

                                                 
1
  În anul 2012, conform datelor INS 

2
  În anul 2012, conform datelor INS 
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Salariaţi în transporturi şi poştă – 8 

Salariaţi în administraţie publică – 17 

Salariaţi în învăţământ – 47 

Salariaţi în sănătate şi asistenţă socială – 4 

 
Utilităţi 

Reţea alimentare cu energie electrică – în toate satele 

Reţea alimentare cu apă potabilă – fara sistem centralizat; 3 km în localitatea Ilba 

Reţea de canalizare – fara sistem centralizat; 1,5 km în localitatea Ilba 

Staţie de epurare- fara statie de epurare ; bazin de decantare – în localiatatea Ilba 

Reţea alimentare cu gaz – 8 km în localitatea Cicîrlău, 1km in localitatea Bîrgău.  

Căi de acces – E 58 (DN1C), DC100, DC 101, DC 102 

Telefonie fixă – Romtelecom ; RDS-RCS 

Telefonie mobilă – Orange, Vodafone, Zapp, Cosmote 

Acces internet, prin Romtelecom, RDS-RCS, SC GREEN  IT SRL şi prin operatorii de 
telefonie mobilă 

Sistem de transport în comun- prin operatori de transport auto privaţi si cu trenul  

Colectarea deşeurilor este realizată de un operator regional; colectare selectiva pentru 
deseuri din plastic; 

Specific local 

Relieful: Depresiunea Baia Mare ; Lunca Somesului 

Ape curgătoare: raul Someş, Tauasul, Valea Mare, Valea Cicirlauti, Valea Negrutii, 
Valea Handal 

Resurse naturale: depozite aluvionare de balast şi nisip în lunca Someşului, rezerve 
de granit, andezit,  în zona deluroasă, minereuri neferoase complexe (Au, Ag, Cu, Pb, 
Zn) păduri, pasuni. 

Altitudinea maximă: Vârful Fata Mare, cu o înălţime de 1.087 m 

Surse de poluare: Apele poluate din minele inchise, din spalarea haldelor de steril sau 
din carierele de minereuri neferoase; deseurile de rumegus din prelucrarea lemnului;   
praful rezultat în urma transportului din cariere şi balastiere, cu maşinile de tonaj greu,  
depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; nitrati si nitriti din exploatatiile agricole 

Grad seismic: STAS 11.100 / 93 – încadrează  comuna în gradul 6 de 
macroseismicitate conform scării MSK – 64; 

Rezervaţii naturale: Rezervaţia geologica „Rozeta din piatră” din localitatea Ilba 

   

  1.2.2 Cadrul demografic  

           1.2.2.1 Populatia si forta de munca 

    
                          Dupa datele INS, la data de 1 iulie 2012 populatia comunei se 
prezenta astfel: 

 TOTAL 0-4 
ani 

5-9 
ani 

10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

 4009 187 225 262 240 349 316 324 336 

M 2015 1o1 109 150 128 184 160 180 169 

F 1994 86 116 112 112 165 156 144 167 

 
  

 TOTAL 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 
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ani ani ani ani ani ani ani ani 

 4009 367 236 234 255 218 172 113 92 

M 2015 189 129 118 128 82 80 46 35 

F 1994 178 107 116 127 136 92 67 57 

 

 TOTAL 80-84 
ani 

85 si 
peste 
ani 

 4009 52 31 

M 2015 15 12 

F 1994 37 19 
 

Structura populatiei din punct de vedere al ocuparii: 

 Total 
stabila 

Activa Ocupata Total 
neocupata 

Someri 
in 
cautare 
loc de 
munca 
nou 

Someri 
in 
cautare 
primul 
loc de 
munca 

Inactiva 

total 4009 1258 1035 223 158 65 2755 

barbati  2003 809 624 184 135 49 1195 

 
Structura populatiei inactive: 

 Elev/ 
student 

Pensio- 
Nar 

Casnica Intre- 
tinuta de 
alta 
persoana 

Intre- 
tinuta de 
stat 

Alta situatie 
economica 

total 683 1013 486 465 17 91 

masculin 343 496 14 249 8 85 

 
Densitatea populatiei: 0.53 loc/ha 
Natalitatea a avut valori fluctuante în ultimii 5 ani, înregistrând o uşoară scădere, însă 
sporul natural este pozitiv. 
Structura populatiei pe activitati ale economiei nationale 

 total Agri- 
cultura 

Silv/ex 
forest 

pesc Ind ex Ind 
prel 

En.el/ 
term 

constr comert 

Com 
Cicirlau 

1035 75 16 0 84 357 21 108 124 

Cicirlau 486 22 11 0 20 181 12 55 55 

Bargau 63 5 0 0 4 15 1 1 6 

Handalu 
Ilbei 

109 21 1 0 18 36 2 12 10 

Ilba 377 27 4 0 42 125 6 40 53 

 
 
 

 Hot/ 
restl 

transp posta Fin/ 
banci 

Tranz 
imob 

Admin  
publ 

invat sanat alte 

Cicirlau 14 67 10 8 6 36 33 47 29 

Cicirlau 10 36 8 6 1 18 16 20 15 
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Bargau 1 9 0 1 0 2 3 14 1 

Handalu 
Ilbei 

0 3 1 0 0 0 1 0 4 

Ilba 3 19 1 1 5 16 13 13 9 

 
 

           1.2.2.2 Analiza SWOT a situatiei demografice si a fortei de munca 

Puncte tari 
 

- mentinerea populatiei in limite 
apropiate in conditiile unei usoare 
tendinte de scadere demografica; 

- echilibru intre numarul de plecari si 
sosiri pe teritoriul comunei; 

- existenta unei infrastructuri bune a 
invatamantului si rata scazuta a 
abandonului scolar; 

- Apropiera comunei de municipiul 
Baia Mare si de orasele Tautii 
Magherausi si Seini, care ofera 
oportunitati de angajare; 

- Perspectiva unor investitii de 
amploare, care ofera locuri de 
munca (Master Print, 500 de locuri 
de munca); 

- Derularea programelor de pregatire 
a fortei de munca in cadrul 
POSDRU; 

- Crearea conditiilor pentru 
dezvoltarea a doua zone industriale 
si oferirea de facilitati fiscale 
investitorilor; 

- Pregatirea profesionala de calitate 
a persoanelor care se duc la lucru 
in strainatate si revin in comuna; 

- Disponibilitatea administratiei 
locale de a sustine programele de 
pregatire profesionala; 

- Mentinerea in limite rezonabile a 
numarului de persoane cu 
dizabilitati sau cu handicap major 

 
 

Puncte slabe 
- Inchiderea minelor si a 

intreprinderilor de explorari 
geologice ceea ce a dus la 
disponibilizari mari; 

- Lipsa de initiativa antreprenoriala 
locala; 

- Lipsa formelor asociative care sa 
permita dezvoltarea unor afaceri; 

- Existenta pietei negre a fortei de 
munca; 

- Disponibilitate scazuta pentru 
participarea la activitati de formare 
profesionala; 

- Numarul redus de unitati economici 
si gradul redus de diversificare a 
activitatii acestora; 

- Interesul scazut pentru activitati 
mestesugaresti si prestari de 
servicii; 

- Tendinta de a pleca la munca in 
strainatate la activitati care nu 
presupun calificare profesionala 
speciala; 

- Rata scazuta a natalitatii si 
imbatranirea populatiei; 

Oportunitati 
- Mentinerea populatiei comunei si 
cresterea acesteia prin incurajarea 
dezvoltarii urbanistice; crearea utilitatilor 
de baza; 
- Crearea de locuri de munca prin 
cresterea numarului de investitii pe 
teritoriul comunei; 

Amenintari 
- scaderea treptata a populatiei prin 

natalitate scazuta, plecarea la 
munca in strainatate, intarzierea 
programelor de dezvoltare ale 
comunei; 

- depopularea unor localitati 
(Bargau, Handalu Ilbei); 
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- Diversificarea ofertei de locuri de munca 
prin cresterea diversitatii investitiilor; 
- desfasurarea de catre administratia 
locala a unor programe de pregatire 
profesionala si de consiliere in cadrul ADI 
ZMBM si GAL mm vest sau la nivelul 
primariei; 
- mentinerea ridicata a ofertei de locuri de 
munca in localitatile invecinate, ca urmare 
a dezvoltarii economice; 
-reducerea treptata a muncii ilegale sau la 
negru; 
- posibilitatea revigorarii unor meserii 
traditionale (tesatoria, impletiturile, 
prelucrarea traditionala a lemnului etc) 

- cresterea gradului de saracie in 
conditiile mentinerii situatiei de 
criza; 

- scaderea capacitatii de sprijin 
social a populatiei cu nevoi de 
sustinere sociala; 

- scaderea capacitatii populatiei de 
achitare a impozitelor si taxelor 
locale cu efecte negative asupra 
bugetului de dezvoltare al comunei 

   

1.2.3 Economia 

1.2.3.1 Aspecte generale privind economia 
 Potenţialul economic al comunei Cicîrlău este ridicat, datorita resurselor 
existente, oportunitatii de dezvoltare a afacerilor, existentei fortei de munca şi  
condiţiilor prielnice realizării unei agriculturi performante. 
            Nivelul de dezvoltare economica la sfarsitul anului 2012 a fost  scazut, prin 
amploarea si diversitatea activitatilor. 

Activităţile economice ale comunei sunt încă în faza de reorientare, întrucât 
principala ramura economica a constituit-o mineritul si explorarile minere, iar ocupatia 
primcipala a constituit-o extractia locala a minereurilor si prelucrarea acestora la Baia 
Mare. Prin incetarea activitatilor miniere si reducerea activitatilor agricole, numărul de 
şomeri a crescut concomitent cu scăderea veniturilor.  

In perioada 2009-2013, s-a produs o crestere a interesului pentru investitii in 
comuna, ca urmare a unor masuri luate de administratia locala, dar si prin producerea 
unei „saturatii” in imediata apropiere a Municipiului Baia Mare. 

Activităţile economice ce se desfăşoară pe teritoriul comunei Cicîrlău pot fi 
împărţite în următoarele categorii: 

- activităţi de tip industrial si construcţii; 
- activitati de comerţ şi servicii; 
- activităţi agricole şi zootehnice; 
-activitati turistice. 

1.2.3.2 Activităţile de tip industrial si construcţiii 
Comuna Cicîrlău beneficiază de resurse naturale ale subsolului importante. 
 În  zona  montană  se  găsesc  importante  minereuri  complexe sau 

polimetalice  ( Au, Pb, Zn, Cu), în  asociere  cu  aurul  şi  argintul (primul  găsindu-se  
şi  liber  sau  chiar  în  stare  nativă).Activitatea de extractie este oprita. 

 Muntii de origine vulcanica ofera resurse insemnate de piatra, in special granit 
si andezid, care sunt  exploatate  in 5 cariere si prelucrate intr-o unitate de concasare 
si sortare. Piatra concasata, de diferite sorturi, se foloseste la constructii rutiere si de 
cai ferate, la producerea asfaltului, la constructii hidrotehnice etc. 

Au fost identificate rezerve de piatra care poate fi folosita in mod superior, 
pentru pavaje de piatra cubica, monumente funerare, placi decorative etc.  

In Lunca Somesului sunt depozite insemnate de nisipuri, pietris si balastru, 
exploatate intensiv in 3 balastiere si prelucrate primar intr-o statie de sortare. Nisipurile 
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si balastrul sunt folosite pentru producerea betoanelor, la constructii rutiere, retele de 
alimentare cu apa si canalizare, constructii de locuinte, amenajari hidrotehnice. 

Pe teritoriul comunei nu functioneaza unitati de procesre a acestor resurse 
(fabrici de asfalt, statii de betoane, fabrici de produse din beton armat), majoritatea lor 
fiind transportate in alte localitati sau exportate, in special in Ungaria. 

Exploatarea acestor resurse ale subsolului se face cu tehnologii putin avansate, 
iar transportul se face preponderent cu autovehicule care depasesc tonajul maxim 
admis pe drumurile din comuna. Din aceasta cauza, sunt frecvente situatiile in care 
populatia este nemultumita, riscurile derocarilor, praful creat , poluarea culturilor 
agricole si a apelor fiind aduse in discutie. 

Industria  de prelucrare a lemnului este reprezentată de trei unitati, care fac 
doar prelucrarea primara, destinata preponderent exportului. 

Exploatarea lemnului se face preponderent de firme din afara comunei. 
 In anul 2013, a luat fiinta o intreprindere specializata in imprimare- tiparire, 
reprezentand cea mai mare investitie de pe teritoriul comunei. 
           Constructiile  civile, de drumuri si poduri sunt reprezentate de doua unitati 
economice mai semnificative, cu statut de IMM, si de numeroase societati de tip SRL 
sau PFA. 
          Prelucrarea cartonului si fabricarea cartonului ondulat, fabricarea de paste 
fainoase,  fabricarea tamplariei din aluminiu se fac in cate o unitate de dimensiuni mici 
.          Pe teritoriul comunei nu este nici o unitate mestesugareasca in producerea 
articolelor artizanale sau de uz gospodaresc. 
          Prelucrarea pietrei se face in doua ateliere, productia fiind orientata 
preponderent catre fabticarea monumentelor funerare. 
           

1.2.3.3 Activităţile de comert si servicii 
 
          Activitatile din domeniul serviciilor sunt slab dezvoltate, limitandu-se la 4 unitati 
de dezmembrari si/sau reparatii auto.  

     Serviciile poştale se fac prin două oficii poştale, ambele aparţinând Direcţiei 
Regionale de Poştă Cluj.  
 Comuna nu dispune de unitati de intretinere corporala (coafura, frizerie), de 

reparatii obiecte de uz casnic, croitorie, reparatii incaltaminte, fierarie, potcovarie, 
pompe funebre, spalatorii auto. 

      In comuna nu functioneaza nici o unitate bancara, nici o unitate de consultanta 
in domeniul afacerilor, accesarii fondurilor etc. 

      Nu sunt deschise unitati de patiserie si brutarie. 
 Activitatea de comerţ este reprezentata de peste 35 unitati comerciale de 
desfacere: magazine de produse alimentare, un magazin de produse metalo-chimice, 
cofetarie, baruri si doua restaurante. Cea mai mare parte din aceste unitati comerciale 
isi desfasoara activitatea in spatii improprii, fara o anumita specializare. Doar o singura 
unitate comerciala are regim de autoservire. Conditiile oferite de acestea sunt, in cea 
mai mare parte, sub standardele moderne. Nici o unitate nu dispune de bucatarie 
proprie, care sa indeplineasca cerintele unei deserviri moderne. 
Nu exista nici o unitate pentru comercializarea semintelor, pesticidelor si 
ingrasamintelor chimice; nici o unitate de desfacere a imbracamintei si incaltamintei; 
nici o unitate specializata in vanzarea produselor de uz casnic, a cosmeticelor, 
produselor de papetarie, librarie etc. Nu este infiintat nici un magazin  specializat in 
legume si fructe, nici un microabator si nici un magazin specializat in desfacerea carnii 
si produselor din carne sau lactate. 
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          Comuna nu dispune de un loc de desfacere a produselor agroalimentare de tip 
piata. 
 Pe viitor se doreşte diversificarea activităţii comerciale, cu orientare spre 
produsele autohtone, desfăşurarea activităţilor comerciale numai în spaţii ce 
corespund cerinţelor specifice fiecărei activităţi, înfiinţarea unei pieţe agroalimentare, a 
unei fabrici de pâine precum şi a unui depozit de lemne. 
  

1.2.3.4 Activităţile in domeniul turismului 

Activitatile turistice sunt slab dezvoltate, in ciuda potentiallui turistic ridicat. In 
anul 2013 functiona doar o singura pensiune deschisa turistilor. Sunt in curs de 
realizare cateva proiecte pentru constructia de pensiuni si spatii de primire a turistilor. 
Au fost initiate demersurile pentru crearea unei zone turistice de interes local, numita 
„Taul cu arini”. Comuna dispune de un proiect pentru constructia unui centru de 
informare turistica, care nu a fost inceput din lipsa de fonduri. Pe teritoriul comunei au 
fost declarate trei zone recomandate pentru picnic, pe Valea Mare, pe Valea Handal ( 
Valea Porcului) si la formatiunea geologica „ Rozeta de piatra”. Aceste zone au fost 
dotate cu mese si banci, foisoare, vetre pentru foc, lucrarile urmand sa se extinda. 
Comuna este frecventata de turisti, in special in perioada de weekend, dar si pentru 
vizitarea unor obiective cum sunt moara pe apa de la Ilba, Muzeul Nicolae Sabou. 
 

 1.2.3.5 Activităţile agricole şi zootehnice 
Agricultura este o ramură economică de bază a comunei, şi dispune de un 

potenţial ridicat de dezvoltare, însă gradul de cultivare al terenurilor şi producţiile la ha 
sunt scăzute. 

Teritoriul comunei însumează 7.500 ha, din care terenurile agricole cuprind 
1.642 ha, fiind împărţite după cum urmează: 

 teren arabil – 728 ha; 
 păşuni – 492 ha; 
 fâneţe – 369 ha; 
 vii – 48 ha; 
 livezi – 4 ha; 

 Terenul neagricol însumează o suprafaţă de 5.858 ha, dintre care 5.323 ha 
reprezintă fondul forestier, 112 ha ape, 61 ha drumuri şi căi ferate, 294 ha curţi şi 
construcţii şi 66 ha teren neproductiv. 
           Terenurile agricole reprezintă numai 21,92 % din suprafaţa totală a comunei.. 

 Se cultivă în special cereale precum grâul, orzul, triticalele,ovazul, porumbul, 
lucerna, floarea soarelui si cartofii. Legumele se cultiva pe arii restranse, in 
gospodariile individuale. Serele si solariile sunt de dimensiuni foarte mici si putin 
raspandite. Solurile din comuna permit cultivarea plantelor tehnice (in, canepa, sfecla 
de zahar si furajera). 

Nu sunt amenajari pentru irigatii, cu toate ca exista suficiente surse de apa, in 
special raul Somes. Lucrarile de hidroamelioratii sunt slab dezvoltate si neintretinute. 
Comuna este prevazuta cu lucrari de hidroamelioratii intr-un proiect care cuprinde si 
orasele Tautii Magheraus si Seini.  

Suprafaţa cultivată cu cereale este de 400-500 ha anual.  Producţiile la ha sunt , 
in general, scazute, fiind in medie de: 

- grâu: 2,52 tone 
- triticale: 3,5 tone 
- floarea soarelui 1,1 tone 
- orz: 3 tone 
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- ovăz: 2,5 tone 
- porumb: 5 tone 

 
             Lucrarile agricole sunt efectuate de agricultori care au achizitionat utilajele 
strict necesare, neexistand nici o unitate specializata in lucrari agricole si nici o unitate 
de reparatii utilaje agricole. 
             Nu este constituita nici o asociatie de agricultori. Arendarea terenurilor agricole 
se face la scara mica, sub 20%. 
             Fertilizarea solului se face preponderent cu ingrasaminte chimice, fertilizarea 
cu ingrasaminte naturale fiind restransa, datorita numarului mic de animale. 
             Drumurile de exploatatie agricola sunt neintretinute. Nu este intocmit nici un 
proiect destinat reabilitarii drumurilor de exploatatie agricola. 
             Situatia juridica a terenurilor agricole constituie un impediment in dezvoltarea 
agriculturii, gradul de farmitare a proprietatilor fiindfoarte mare. Parcelele din tarlale se 
incadreaza intre 0,20- 0,70 ha, mi putin de 40% din teren avand finalizate lucrarile de 
cadastru. 
 Cultivarea viţei de vie în mod intensiv reprezintă una din ocupaţiile locuitorilor, 
dar ea se desfăşoară doar pentru nevoile proprii şi pentru desfacere în sistem 
neorganizat. Procesarea strugurilor se face cu mijloace proprii, în sistem tradiţional.   
  Reconversia vitei de vie de la soiul hibrid la soiuri superioare ar putea sa duca 
la relansarea viticulturii ca ocupatie agricola principala. Asocierea producatorilor, 
constructia unei unitati de vinificatie si consultanta de specialitate ar putea sa 
relanseze comuna, existand traditii, dar si climatul natural necesar.  
    Livezile de pomi fructiferi sunt îmbătrânite, au un potenţial scăzut, predominante 
fiind soiurile autohtone, adaptate la condiţiile de climă. Pe teritoriul comunei au existat 
cu ani in urma plantatii de pomi fructifei intensive, rezultatele fiind foarte bune. 
In ultimii ani se evidentiaza o crestere a interesului pentru pomicultura, infiintandu-se 
plantatii de dimensiuni mici, de aproximativ 0,10-0,25 Ha, in special cu mar, par, prun, 
cire, cais, piersic. 
           Clima locala si solurile permit cultura intensiva a coacazului negru si rosu, 
afinului de cultura, murului, zmeurei. De asemenea, cultivarea ciupercilor s-ar putea 
face in unitati de dimensiuni mici. 
           Pe teritoriul comunei nu exista nici o unitate de colectare, valorificare sau 
procesare a fructelor si nici o asociatie de producatori in acest domeniu. 
           In ultimii  ani, s-a semnalat extinderea necontrolata a unor boli si daunatori ai 
livezilor si viilor, unele din acestea producand pagube importante. Pe teritoril comunei 
nu functioneaza nici un centru de avertizare si consultanta fitosanitara si nici o unitate 
specializata in efectuarea tratamentelor fitosanitare. 

Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, inclusiv păşunile împădurite 
ocupă 5.323 ha.  
 Fondul silvic existent este constituit din arbori care fac parte din categoria 
speciilor de esenţă tare, ce se pretează la executarea lucrărilor de construcţii, ce 
presupun elemente prelucrate artistică a lemnului, acest fapt asigurând şi continuitatea 
meşteşugurilor locale, executarea parchetelor şi a tâmplăriilor pentru uşi şi ferestre.  
 Zootehnia a avut traditii si rezultate in comuna, dar in prezent se limiteaza la 
exploatatii mici, de tipul ferelor individuale sau in gospodariile cetatenilor. Efectivele 
medii sunt: bovine – 200 capete, porcine – 900 capete, ovine- 600 capete, caprine 
– 400 capete , păsări – 7.000 capete , cabaline – 95 capete  
           Pe teritoriul comuei au functionat in trecut ferme specializate in cresterea 
iepurilor, potarnichilor. 
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           Nu este inregistrata nici o societate specializata in cresterea bovinelor, 
crescatorii detinand intre 1 si cel mult 30 de capete de bovine. 
           Cresterea animalelor se face in gospodariile individuale si in 2-4 ferme, in 
amenajari traditionale temporare avand 5-30 de capete de bovine si 25-200 capete de 
ovine sau caprine.  
           Pentru cresterea animalelor comuna dispune de aproximativ 500 ha de pasuni, 
care apartin domeniului public sau privat si sund concesionate pe diferite perioade de 
timp. Pasunile nu sunt exploatate corespunzator, existand pericolul degradarii lor. 
    Pe teritoriul  comunei pot fi realizate 3 - 4 exploatări piscicole, din care una în 
zona montană iar celelalte în zona de şes. În prezent este o singură amenajare 
piscicolă, fără dotări specifice.  
           Apicultura se face la scara redusa, in afara formelor asociative, in gospodariile 
individuale, fiind inregistrati 8 detinatori de 2-25 de stupi. 
           Nivelul de accesare a fondurilor europene in domeniul agricol este extrem de 
scazut, in anul 2012 fiind inregistrate doar 3 solicitari pentru sprijinul fermelor de 
semisubzistenta. 

Pentru dezvoltarea şi rentabilizarea muncii în agricultură, administraţia locală 
este interesată de atragerea unor investitori, acţionând în consecinţă. Sunt necesare 
investiţii pentru extinderea şi modernizarea actualelor exploataţii agricole prin 
stimularea dezvoltării unor ferme vegetale ecologice, structurate pe culturi specifice, a 
unor ferme de creştere organizată a animalelor, prin dezvoltarea structurilor asociative, 
capabile să realizeze activităţi de producţie agricolă rentabile. De asemenea, este 
necesară asigurarea condiţiilor optime de prelucrare şi desfacere a produselor agricole 
şi zootehnice, atragerea unor furnizori de servicii specifice în domeniul mecanizării, 
protecţiei fitosanitare, achiziţionării de seminţe selectate şi tratate, însămânţării 
artificiale a animalelor, domenii care pot influenţa în mod pozitiv calitatea şi 
profitabilitatea activităţilor agricole.  

Pentru dezvoltarea zootehniei sunt necesare investiţii în amenajarea unor ferme 
sau microferme de creştere organizată a animalelor şi păsărilor, şi dotarea cu centre 
de colectare şi prelucrare a produselor: carne, lapte, ouă, lână, piei ş.a. Autorităţile 
locale doresc sprijinirea înfiinţării de microferme pentru creşterea animalelor şi a 
păsărilor, înfiinţarea unor microferme piscicole, dintre care una în zona submontană, 
includerea comunei în circuitul de colectare şi valorificare a produselor agricole 
biologice, înfiinţarea unui microabator şi a unei carmangerii, înfiinţarea unui centru de 
colectare şi prelucrare a laptelui, construcţia a două mori de cereale, înfiinţarea a două 
centre de colectare şi prelucrarea a ciupercilor şi a fructelor de pădure, dezvoltarea 
procesului de producţie a mierii de albine şi valorificarea acesteia. 
 Pentru dezvoltarea viticulturii este necesar un program de valorificare a 
potenţialului viticol, precum şi înfiinţarea unor asociaţii de producători de vinuri. Este 
necesară  reconversia viilor, trecând de la viţa de vie hibridă la soiuri nobile, înfiinţarea 
unor  unităţi de procesare a strugurilor, inclusiv de îmbuteliere a vinului, precum şi 
amenajarea unor crame pentru desface a vinului.  

Există în localităţile comunei forţă de muncă calificată şi necalificată ce poate fi 
angrenată în diverse domenii de activitate: ferme de creştere a păsărilor (inclusiv 
centre de prelucrare a produselor avicole), herghelii ş.a.  

Cele 5.323 ha de pădure asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, 
ciuperci şi plante medicinale încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unui 
centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora. 

 Având în vedere bogatele resurse forestiere de care beneficiază comuna, prin 
exploatarea raţională a pădurii, se poate stimula dezvoltarea industriei mobilei, 
direcţionată atât pe piaţa internă cât şi externă. 
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1.2.3.6 Analiza S.W.O.T. a economiei comunei 
 

Puncte tari 
- apropierea de Municipiul Baia Mare; 
- apartenenta la ADI ZMBM; 
- apartenenta la ADI retele de apa si 

canalizare; 
- apartenenta la ADI GIDM; apartenenta 

la ACOR; 
- potentialul de dezvoltare economica 

prin investitii in  doua zone industriale; 
-    potenţialul de dezvoltare turistică; 
- potenţialul agricol, pomicol, zootehnic 

şi viticol;  
- existenţa culturilor intensive de viţă de 

vie hibridă; 
- existenţa resurselor minerale de balast 

si roca vulcanica; 
- posibilitatea redeschiderii exploatarilor 

miniere; 
- potentialul silvic si existenţa firmelor 

de exploatare forestieră şi prelucrare a 
lemnului; 

- accesibilitate facilă în comună, datorită 
tranzitării de către drumul naţional DN 
1C (DE  E 58), tranzitării de către linia 
ferată Baia Mare – Satu Mare, şi 
apropierii de aeroportul internaţional 
Tăuţii Măgherăuş; 

- existenţa reţelei de alimentare cu gaze 
naturale în majoritatea localităţilor din 
comună; 

- existenta unor suprafete de teren 
disponibile pentru activitati industriale, 
unitati agricole; 

- existenţa infrastructurii de comunicaţii 
de voce şi date, fixe şi mobile; 

- atractivitatea comunei din perspectiva 
dezvoltării imobiliare; 

- existenţa forţei de muncă calificată; 
- potentialul de crestere a nivelului de 

trai prin veniturile obtinute la prestarea 
unor activitati in strainatate; 

- starea bună a infrastructurii de 
transport; 

- infrastructura de invatamant, asistenta 
medicala, cultura si sport existenta; 

 

Puncte slabe 
- lipsa retelelor de alimentare cu apa si 

canalizare; 
- farmitarea proprietatilor si nivelul redus 

de actualizare a situatiei cadastrale; 
- numarul scazut de intreprinderi mici si 

mijlocii, care sa valorifice potentialul 
local; 

- nivelul redus de accesare a fondurilor 
structurale de catre administratia 
locala si de catre persoanele juridice 
de pe raza comunei; 

- incidenta ridicata a familiilor sarace; 
- bugetul local insuficient satisfacerii 

necesităţilor de dezvoltare a comunei; 
- spiritului antreprenorial slab dezvoltat 

al cetăţenilor comunei; 
- tendinta de migratie a fortei de munca 

spre oras sau in strainatate; 
- situarea comunei intr-o regiune cu 

localitati urbane care polarizeaza 
industria si serviciile; 

- restrictiile urbanistice impuse de 
legislatia drumurilor europene si a 
magistralelor de gaz; 

- calitatea scazuta a parametrilor de 
furnizare a energiei electrice; 

- renuntarea treptata la datini si 
obiceiuri; degradarea obiectelor de uz 
gospodaresc traditionale; 

- gradul ridicat de poluare al apelor; 
- existenta unor zone inundabile sau 

alunecari de teren; 
- depozitarea necontrolata a deseurilor 

si poluarea cursurilor de apa cu 
deseuri diferite; 

- gradul redus de mecanizare a 
agriculturii si folosirea la scara larga a 
tehnicilor agricole neperformante; 

- folosirea la scara larga a ierbicidelor si 
pesticidelor; 

- rata scăzută a natalităţii în comună; 
 
 
 

Oportunităţi 
- investitii in 2-3 mari obiective 

industriale de productie sau depozitare 

Ameninţări 
- scaderea ritmului de dezvoltare al 

localitatii prin prelungirea perioadei de 
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care sa creeze locuri de munca, sa 
creasca veniturile la bugetul comunei 
si sa permita dezvoltarea infrastructurii 
locale; 

- cresterea numarului de investitii in 
intreprinderi mici si mijlocii in zonele 
industriale create intr-un ritm de 2-6 
investitii pe an; 

- dezvoltarea unor tranzactii imobiliare 
care sa duca la cresterea suprafetei 
proprietatilor; 

- cresterea suprafetelor agricole 
exploatate in arenda si cu nivel ridicat 
de mecanizare; realizarea proiectelor 
de apa si canalizare prin accesarea de 
fonduri structurale si in cadrul 
asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara; 

- dezvoltarea urbaniztica in noile zone 
intravilane prin cresterea atractivitatii 
comunei pentru populatia urbana; 

- realizarea in localitati a centrelor civice 
care sa ofere conditii decente pentru 
prestarile de servicii si pentru recreare; 

- posibilitatea dezvoltarii unor investitii in 
energie regenerabila ( cel putin 2-4 
parcuri fotovoltaice); 

- constructia unor obiective turistice 
care sa ofere posibilitati de cazare si 
servicii; 

- implementarea unui sistem de 
management integrat al deseurilor in 
cadrul programului judetean; 

criza; 
- reducerea posibilitatii de accesare a 

fondurilor structurale pentru proiecte 
locale in favoarea proiectelor zonale 
sau regionale; 

- neasigurarea fondurilor pentru 
realizarea infrastructurii de apa si 
canalizare cu consecinte grave asupra 
sanatatii si confortului populatiei si 
asupra mediului; 

- imbatranirea populatiei comunei 
datorita scaderii natalitatii, migratiei 
spre oras; 

- degradarea accentuata a drumurilor 
comunale si strazilor prin folosirea 
necorespunzatoare a acestora de 
catre cei care exploateaza diferite 
resurse; 

- cresterea riscului de inundatii in lipsa 
unor lucrari de amenajare a cursurilor 
de apa; 

- renuntarea treptata la viticultura pe 
considerente de eficienta in absenta 
programelor de reconversie a viilor; 

- degradarea pajistilor si pasunilor prin 
neefectuarea lucrarilor de catre 
crescatorii de animale care le 
concesioneaza; 

- extinderea pasunii impadurite in lipsa 
unui program de exploatarea ritmica a 
lemnului; 

- cresterea gradului de poluare cu 
metale grele  a apelor prin 
desfasurarea necorespunzatoare a 
procesului de inchidere a minelor   

 1.2.3.7 Concluzii privind economia comunei: 
Comuna are potential economic ridicat putand sa-si asigure autonomia 

financiara prin propriile resurse. 
Pana la punerea in valoare a potentialului economic, comuna necesita sustinere 

financiara pentru echilibrare bugetara. 
Este necesara elaborarea unei strategii locale de dezvoltare economica. 
Este vitala realizarea utilitatilor publice de baza in zonele cu potential de 

dezvoltare economica ( alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, 
alimentarea cu energie electrica; amenajarea evacuarii apelor pluviale, retea de 
drumuri colectoare si catenare). 

Exploatarea nerationala a rezervelor de balastru, lemn si piatra poate sa aiba 
efecte negative prin distrugerea infrastructurii rutiere si deprecierea conditiilor de 
mediu. 

Realizarea unei investitii majore pe teritoriul comunei ar putea sa declanseze un 
proces de diversificare a serviciilor. 
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Agricultura ramane in continuare resursa cea mai mare de dezvoltare 
economica a comunei in conditiile maririi exploatatiilor agricole, constituirii formelor 
asociative, infiintarii unor ferme zootehnice performante, reconversiei viilor de la vita 
de vie hibrida la soiuri seminobile si nobile. 

Dezvoltarea economica a comunei trebuie promovata si la nivelul 
parteneriatelor comunei, in cadrul GAL  al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in 
special al Zonei metropolitane Baia Mare. 
. 1.2.4 Turismul 

1.2.4.1 Potentialul turistic 
 Comuna Cicîrlău este situată în partea de vest a judeţului Maramureş, într-un 
cadru pitoresc, la 15 km distanţă de municipiul Baia Mare, reşedinţa de judeţ. 
Apropierea de  municipiul Baia Mare constituie un avantaj, deoarece  se dispune de 
căi de acces modernizate, precum şi de mijloace de transport. 
 Principalele puncte de atracţie turistică în comună sunt rezervaţia naturală 
„Rozeta de piatră” din Ilba, frumuseţea locurilor, manifestările culturale ce se 
desfăşoară în cadrul comunei, şi anume: Festivalul National de Literaura „Vasile 
Lucaciu”, ce se desfăşoară o dată la 2 ani şi Festivalul Naţional de Folclor „Alină-te dor 
alină”, Muzeul Nicolae Sabou, pensiunea turistica „ Casa Corodan”, presele de struguri 
din lemn, pivnitele si beciurile de pastrare a vinului, traseele turistice. 
 Rezervaţia naturală „Rozeta de piatră”, din localitatea Ilba, s-a constituit ca arie 
naturală protejată prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional - secţiunea III - a zone protejate, având codul 2592, fiind declarată 
monument al naturii, categoria a III-a UICN.  Rezervaţia  are suprafaţa de 0,5 ha. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3  Rozeta din piatră din localitatea Ilba 
 
 

 Aceasta se  află  în administraţia primăriei comunei Cicîrlău în baza prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Scopul 
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administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, diversităţii biologice. 
 Cariera Ilba a fost executată pentru exploatarea andezitelor piroxenice de Ilba, 
andezite piroxenice proaspete, negricioase. Prin exploatare în frontul carierei a fost 
deschisă o formaţiune de coloane andezitice poligonale lungi de cca. 5 m, cu diametrul 
de până la 0,5 m. Aceste coloane diverg în jurul unei zone centrale, compunând o 
rozetă de coloane andezitice. Langa cariera este un punct fosilifer cu o bogata fauna 
fosila. 
 Cariera este un punct fosilifer a cărei faună este reprezentată prin: Congeria 
ramphophora, Congeria neumayeri, Melanopsis bonči bonči, Planorbis planorbis, 
Candona labiata, Leptocythere bituberculata, Hemicythere lőrenthey, Congeria plana, 
Limnocardium sp., Theodoxus sp., Caspia latior, Orygoceras fuchsi, Gyraulus sp., 
Pisidium sp. 
          In anul 2012, s-au efectuat lucrari de amenajare a acestui punct de atractie 
turistica prin igienizare, imprejmuire, dotare cu loc de odihna, indicator de orientare. 
          Localităţile comunei se remarcă prin frumuseţea peisajelor naturale şi a 
arhitecturii rurale moderne , cu elemente de constructie  din lemn. Turiştii sunt atraşi  
de gospodăriile bine organizate si intretinute, de amenajarile din centrul civic al 
comunei, incluzand o presa de struguri, din lemn, datand din anul 1828. Atractivitatea 
peisajului este intarita de culturile de vita de vie hibrida, in mod traditional, precum si 
de armonia peisajelor, pornind de la crestele muntilor, trecand prin „amfiteatrul” pe 
care il constituie dealurile, pana la Lunca Somesului. 
  “Această localitate are străvechi tradiţii vini-viticole, pivniţele trainice, din 
piatră, îngropate pe jumătate, îngrijite, una cu o parte din teascul pentru stors strugurii 
în faţă. Îndărătul lor, parcele cultivate cu viţă de vie, arăcite, altele pe spalieri din 
beton. Cireşi, vişini şi piersici, alături de pruni, suind pantele abrupte. În curţi pot fi 
remarcate tradiţionalele cuptoare pentru pâine iar dinaintea caselor, înguste straturi cu 
luscute şi ghiocei înfloriţi, zambile îmbobocite, lalele şi absolut inedit, într-un loc, 
brânduşe portocalii (firesc intâlnite în sudul ţării, nu aici, probabil aduse şi 
aclimatizate). În curţi şi în restrânsele livezi dominate de pruni, zburdă albi, gemenii 
iezi, alteori tărcaţi, aplecaţi să sugă nesatioşi la ugerul mamei. Deasupra răspantiei, 
cateva zeci de delicate diademe galben pal decorează pieptul de deal acoperit cu 
frunziş gros de gorun. Întâlnim cea dintâi colonie de ciuboţica cucului (Primula veris). 
Intercalate, mai rare, gingaşe exeplare ciclamen-violacee de brebenei (Coryalis cava). 
Langă cruce, o solitară grupare de toporaşi (Viola joodi) albastri.” 
                     (impresiile unui turist în localitatea Cicîrlău) 
 Comuna Cicîrlău este un punct de atracţie pentru turiştii români şi străini şi prin 
renumele ce şi l-a format datorită evenimentelor culturale ce au loc pe teritoriul 
comunei, în special Festivalul Naţional de Literatură “Vasile Lucaciu” şi Festivalul 
Naţional de Folclor “Alină-te dor, alină”. 
 Festivalul Naţional de literatură “Vasile Vasile Lucaciu”, unul dintre reperele 
culturale naţionale, este un festival de poezie, ce se desfăşoară o dată la 2 ani, 
adunând participanţi şi vizitatori din toate colţurile ţării. Festivalul este organizat de 
Cenaclul Literar “Vasile Lucaciu” si fundatia literara cu acelasi nume. 

Festivalul Naţional, concurs de muzică populară “Alină-te dor, alină”, reprezintă 
unul dintre cele mai importante evenimente culturale maramureşene, fiind unic în ţară 
prin specificul său. Festivalul are ca obiective principale păstrarea tradiţiilor locale şi 
promovarea acestora în rândul tinerilor, pentru a asigura continuitatea moştenirilor 
strămoşeşti. In timp, acest festival a capatat renume renume, laureatii sai devenind 
cunoscuti interpreti de muzica populara vocala sau instrumentala. Acest eveniment 
folcloric local îşi propune să promoveze tinere talente şi se desfăşoară  în a treia 
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săptămână a luni septembrie. Unicitatea festivalului stă în faptul că, premiile oferite 
sunt animale şi păsări de curte, iar premiul cel mare este “Măgăruşul Alin”. 

Muzeul “Nicolae Sabou” a fost construit la casa cunoscutului interpret de muzica 
populara, Nicolae Sabou, este realizat sub forma unei bisericute 
 Pentru turiştii care doresc să se bucure mai mult timp de frumuseţile comunei 
Cicîrlău, există trei pensiuni unde se pot caza: pensiunea Casa Corodan, în localitatea 
Ilba şi pensiunile Floris şi Morar în localitatea Cicîrlău. Acestea sunt amplasate într-un 
cadru pitoresc şi oferă toate facilităţile de cazare necesare. 
 Pe viitor se doreşte amenajarea zonei de agrement “Tăul cu arini” şi 
introducerea acesteia în circuitul turistic. De asemenea se vor înfiinţa mai multe 
pensiuni, va fi încurajat dezvolatarea turismului rural, prin promovarea comunei în 
materialele de publicitate turistică judeţene. 
 

 
Fig. 4 Pensiunea Casa Corodan, localitatea Ilba 

 

             1.2.4.2 Analiza SWOT a activitatilor turistice 

Puncte tari 
- dispunerea geografica  a comunei la 

confluenta a doua zone recunoscute in 
mod traditional ca fiind zone turistice: 
Maramuresul si Tara Oasului; 

- apropierea de municipiul Baia Mare, 
important centru cultural si dispunand 
de potential turistic; 

- posibilitatea racordarii comunei la 
proiecte turistice regionale si zonale; 

- posibilitatea realizarii cel putin a unei 
zone turistice de interes local; 

- desfasurarea unor evenimente 
culturale, care pot fi valorificate si din 
punct de vedere turistic ( festivalul 
national de folclor “Alina-te dor , alina”, 
festivalul de literatura “Vasile Lucaciu”; 

- reputatia culturala a comunei data de 
Nicolae Sabou si posibilitatea 

Puncte slabe 
- lipsa de interes pentru desfasurarea 

unor activitati turistice; 
- lipsa de experienta si traditie locala in 

activitatea turistica; 
- nivelul ridicat de degradare a mediului 

ca urmare a fostelor activitati miniere; 
- poluarea cursurilor de apa; 
- lipsa infrastructurii de alimentare cu 

apa si canalizare; 
- gradul scazut de asociere in vederea 

desfasurarii unor activitati turistice; 
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valorificarii turistice a muzeului Nicolae 
Sabou; 

- existenta in comuna a unor obiecte cu 
valoare patrimoniala, cum sunt presele 
de struguri; 

- posibilitatea infiintarii unui muzeu al 
satului, care sa prezinte si interes 
turistic; 

- posibilitatea transformarii unor locuri 
atractive in trerenuri de picnic pentru 
zona metropolitana Baia Mare ; 

- posibilitatea extinderii numarului de 
pensiuni turistice si a infiintarii unor 
ferme agroturistice; 

Oportunitati 
- realizarea unei zone turistice de 

interes local, inclusiv pentru 
petrecerea timpului liber de catre 
investitorii si angajatii straini care vor 
lucra in comuna; 

- constructia a 5-7 pensiuni turistice, 
care sa intre in circuitele turistice din 
nordul tarii; 

- realizarea unui complex turistic 
multifunctional de interes local ( 
restaurante , terase, bowling, centru 
spa etc); 

- desfasurarea unui eveniment complex, 
care sa prezinte interes turistic 
regional – festival al viei si vinului, 
cuplat cu alte evenimente culturale 
locale; 

Amenintari 
- lipsa de interes si incredere fata de 

proiectele turistice; 
- excluderea zonei din proiectele de 

dezvoltare a turismului daca nu se vor 
desfasura proiectele de ecologizare a 
fostelor perimetre miniere si nu se vor 
inlatura riscurile pentru turisti; 

- polarizarea activitatilor turistice in 
municipiul Baia Mare, in lipsa unor 
dezvoltari imediate pe plan local; 

  

 

 1.2.5 Infrastructura 

 1.2.5.1 Infrastructura de transport 

 Comuna Cicîrlău este traversată de drumul european E 58, ce asigură legătura 
cu oraşul reşedinţă de judeţ, Baia Mare şi cu judeţul Satu Mare. Legătura dintre satele 
comunei este asigurată atât prin drumul european, E 58 cât şi prin drumurile comunale 
DC 100, DC 101 şi DC 102. Reţea de drumuri a comunei însumează 37 km, din care 
18 km reprezintă drumurile asfaltate.  
 Drumul european E 58, traversează localităţile  Cicîrlău şi Ilba, pe o distanţă de 
aproximativ  10 km. În momentul de faţă acesta nu se află într-o stare foarte bună, 
însă se află pe lista ce cuprinde drumurile naţionale ce vor intra într-un program de 
modernizare.  
 Drumul comunal DC 100, face legătura între localităţile Bîrgău şi Cicîrlău şi este 
asfaltat pe toată lungimea. Drumul comunal DC 101 – Cicîrlău Vii – Cicîrlău – Ilba, are 
o lungime de 6 km, dintre care 2 km sunt asfaltaţi, în localitatea Cicîrlău, iar restul de 4 
km sunt pietruiţi. 
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 Drumul comunal DC 102, ce face legătura între localităţile Ilba – Handalu Ilbei, 
are o lungime de 7 km, este asfaltat pe toată lungimea, însă necesită lucrări de 
reabilitare. 
    Alte categorii de drumuri ce se află pe raza comunei sunt: drumurile de 
exploataţie agricolă şi drumurile forestiere. 
 Drumurile de expluataţie agricolă sunt circulate cu precădere de utilaje agricole, 
dar sunt utilizate şi de către  pesoanele juridice care exploatează resursele de balast 
din albia râului Someş.  
 Drumurile forestiere sunt întreţinute în cea mai mare parte de Ocolul Silvic 
Tăuţii Măgherăuş. Datorită stării precare în care se află, se doreşte obţinerea unor 
finanţări pentru modernizarea acestora. 
 Infrastructura feroviară este slab dezvoltată pe teritoriul comunei. Cele mai 
apropiate staţii CFR sunt în satul Buşag şi oraşul Seini, situate pe linia Baia Mare – 
Satu Mare. În satul Cicîrlău este doar un punct de oprire pentru trenurile de persoane. 
 Transportul în comun, spre oraşele Baia Mare şi Seini este asigurat de firma SC 
Soledan Trans. 
 Infrastructura aeriană – cel mai apropiat aeroport este aeroportul Baia Mare, ce 
se află pe teritoriul oraşului Tăuţi Măgherăuş, oraş care este de fapt vecinul din partea 
de sud-est a comunei Cicîrlău. 

  1.2.5.2 Alimentarea cu energie electrică 

 Toate localităţile comunei Cicîrlău sunt electrificate, fiind alimentate cu energie 
electrică din Sistemul Energetic Naţional, prin linii electrice aeriene de joasă şi medie 
tensiune (LEA 20 KV), iar apoi distribuţie locală în joasă tensiune prin intermediul 
posturilor de transformare şi linii electrice aeriene de joasă tensiune. Comuna Cicîrlău 
este electrificată prin linia de medie tensiune, Baia Mare – Satu Mare. 
   

 1.2.5.3 Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare 

 În prezent, în comuna Cicîrlău nu există alimentare cu apă sau canalizare în 
sistem centralizat. Alimentarea cu apă a gospodăriilor individuale şi a instituţiilor 
publice se realizează din surse proprii, în proporţie de 94 % din fântâni, 4% din bazine 
mici de acumulare şi 2 % din puturi forate. 

 Pe teritoriul comunei există numeroase izvoare de coastă. Dintre acestea, 
izvorul Secătura este captat într-un  bazin de mică capacitate şi asigură necesarul de 
consum pentru un număr de aproximativ 30 de gospodarii. Extinderea conductelor de 
distribuţie şi racordarea de noi consumatori a diminuat debitul captat şi astfel o parte 
dintre primele gospodării racordate au rămas fără apă.  Microreteaua se află într-o 
stare avansată de degradare, întrucât nu a mai fost reabilitată din anii 1970.  
 În centrul localităţii există un foraj geologic, executat la o adâncime de 188 m, 
echipat parţial pentru  exploatarea apei. Prin intermediul acestuia se face alimentarea 
cu apă a salii de sport si se are in vedere alimentarea cu apa a clădirilor edilitare din 
centrul localităţii. 
  În satul Ilba există o reţea de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, 
cu o lungime de aproximativ 3 km, un bazin de stocare şi o staţie de epurare. Reţeaua 
de distribuţie a fost realizată de către Compania Naţionala a Mineritului în anul 1970 si 
este alimentata din trei puturi sapate, prin intermediul unei statii de pompare. Staţia de 
epurare nu este funcţională şi nu este dimensionată pentru a satisface nevoile 
comunităţii din întreaga comună. Acestea fac parte din activele REMIN, societate 
aflata in insolventa, iar în momentul de faţă deservesc 3 blocuri de locuinţe şi 
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aproximativ 50 de gospodării. Reţeaua nu este autorizată şi necesită reparaţii capitale 
şi automatizare.  
 În localităţile Bîrgău şi Handalu Ilbei nu există alimentare cu apă în sistem 
centralizat. 
 În cazul locuinţelor care nu dispun reţea de canalizare, apele menajere uzate 
sunt evacuate în fose septice, bazine vidanjabile, sau sunt împrăştiate în incinta 
gospodăriilor şi se infiltrează în sol. De altfel, vidanjarea bazinelor nu se realizează, iar 
preaplinul acestor bazine ajunge de cele mai multe ori în cursurile de apă din 
vecinătate (canale, rigole pluviale, pârâuri) sau direct în sol. Apele pluviale sunt 
colectate în rigolele străzilor şi conduse la cursurile de apă din teritoriu. 
           Sursele de apa sunt contaminate in cea mai mare parte, atat prin infiltrarea 
apelor miniere in panza freatica, prin deversarea necontrolata a apelor uzate din 
gospodarii si prin unele activitati economice. 
          Zonele industriale planificate nu dispun de retele de alimentare cu apa. Agentii 
economici se alimenteaza din puturi forate. 
          Comuna nu dispune de acumulari de apa amenajate pentru folosirea in situatii 
de urgenta (incendii). 
          Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate reprezinta o prioritate 
pentru dezvoltarea infrastructurii , fiind esentiala pentru dezvoltarea socio-
economica a comunei. 
          Conform  unui studiu realizat de Institutul Naţional de Metereologie, Hidrologie şi 
Gospodărirea Apelor, a fost evidenţiat faptul că posibilele captări de apă de pe raza 
comunei au fluctuaţii mari ale debitelor, nepretându-se la realizarea unui sistem 
centralizat de alimentare cu apă potabilă. De aceea s-a luat în considerare o altă 
alternativă, şi anume de alimentare cu apă, prin conductă de presiune, staţie de 
pompare şi rezervoare de stocare, din reţeaua municipiului Baia Mare.  
              Intr-un studiu hidrologic al puturilor de apa de la Ilba se evidentiaza faptul ca, 
prin reabilitare, se poate realiza alimentarea cu apa a unei parti din comuna, fiind 
necesara o statie de pompare, ostatie de tratare si un rezervor de stocare a apei. 
              Pentru o parte din localitatea Cicirlau, in zona Cicirlau Vii, se poate realiza 
alimentarea cu apa din reteaua orasului Tautii Magheraus. 
              Evacuarea apelor uzate se poate realiza in sistem centralizat, in retea unica si 
statie de epurare modulara. 
              Comuna este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru apa 
si canalizare. 
              Comuna are intocmite studii de fezabilitate pentru o parte din proiectele de 
alimentare cu apa si canalizare. 
              Studiul de fezabilitate de infiintare a retelelor de apa si canalizare prevede 
aductiunea apei din reteaua municipiului Baia Mare, o statie de pompare, retea de 
presiune , rezervor de stocare a apei, retea de alimentare partiala. Reţeaua de 
canalizare initiala va avea o lungime totală de 9615 m, dintre care 6085 m în 
localitatea Cicîrlău şi 3230 m în localitatea Ilba.  Staţia de epurare va fi amplasată pe 
teritoriul localităţii Ilba, va cuprinde 2 trepte de epurare, mecanică şi biologică, şi o linie 
de prelucrarea a nămolului rezultat în urma proceselor de epurare. Evacuarea apei 
epurate se va face în râul Someş prin intermediul unei guri de vărsare.  Staţia de 
epurare a fost dimensionată pentru 6000 LE (capacitate maximă), reprezentând 
populaţia comunei, instituţii publice şi agenţi economici. 
             Este intocmit un studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa a satului Ilba, 
prin reabilitarea puturilor existente. 
             Extinderea alimentarii cu apa si canalizarea in Cicirlau este prevazuta intr-un 
alt studiu de fezabilitate. 
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             Valoarea ridicata a investitiilor nu permite realizarea lor din bugetul local fiind 
necesara promovarea proiectelor pentru finantarea din fonduri europene sau prin 
programelor guvernamentale. 

 

 1.2.5.4 Energia termică si regenerabila 

În comuna Cicîrlău energia termică se asigură atât prin intermediul gazelor 
naturale cât şi cu lemne de foc. În localităţile Cicîrlău şi Bîrgău, în mare parte, energia 
termică este asigurată pe baza gazelor naturale, ce sunt distribuite prin intermediul 
firmei Eon Gaz din Baia Mare. 

În zonele unde nu sunt introduse gazele naturale, în special în localitatile Ilba si 
Handalu Ilbei şi unele străzi din Cicîrlău şi Bîrgău, combustibilul folosit pentru încălzire, 
este lemnul de foc, care se asigură pe plan local. De asemenea, pentru obţinerea apei 
calde menajere şi pentru prepararea hranei, se foloseşte tot lemnul de foc. Un alt tip 
de combustibil folosit, pentru prepararea hranei, mai ales pe perioada verii, este gazul 
lichefiat, înmagazinat în butelii.  

Comuna dispune de un proict de alimentare cu energie termica regenerabila 
(pompe de caldura) pentru trei obiective de utilitate publica. 

 1.2.5.5 Alimentarea cu gaze naturale 

 Comuna Cicîrlău este deservită parţial de sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale. În localităţile Cicîrlău şi Bîrgău există reţea de distribuţie a gazelor naturale, 
construită în anul 2000 din contribuţia financiară a cetăţenilor şi a autorităţilor publice 
locale. În localitatea Bîrgău reţeua de distribuţie este realizată în proporţie de  90 %, 
fiind necesare extinderi doar pe străzile secundare, ce au o lungime relativ mică, iar în 
localitatea Cicîrlău reţeaua de gaze naturale există în zona centrală, fiind necesare de 
asemenea extinderi pe străzile secundare. 
 În localitatea Cicîrlău extinderile de reţea se realizează din contribuţia 
locuitorilor, existând până în acest moment reţea de distribuţie a gazelor naturale pe o 
lungime de  aproximativ 8 km. Sunt necesare extinderi pe străzile  Sub-Coaste,  Valea 
Mare . Numărul actual de  abonaţi este de 105.   
 Localitatea Ilba nu deţine licenţa pentru alimentarea cu gaze naturale şi nici  
SRM.  În momentul de faţă este întocmit un studiu de fezabilitate şi s-au început 
demersurile pentru obţinerea licenţei. Reţeaua actuală are o lungime de 3 km, existind  
posibilitatea extinderii pe o distanta de 9 km. În localitatea Ilba Handal nu exista reţea 
de  distribuţie a gazelor naturale, încălzirea locuinţelor fiind realizată în sistem 
tradiţional, cu lemne de foc. 
 Pe viitor, în mai multe etape se va extinde reţeua de gaze naturale existentă şi 
se va înfiinţa în localitatea Handalu Ilbei. 
           1.2.5.6 Tehnologia informatiilor si comunicatiile 

Sectorul de telecomunicaţii, parte importantă a infrastructurii unei ţări, a avut o 
dezvoltare majoră în ultimii ani. Direcţia principală urmărită a constat în alinierea la 
noile tehnologii utilizate în ţările dezvoltate. 
 Localităţile din comuna Cicîrlău sunt conectate parţial la sistemul naţional de 
telefonie fixă prin centrale telefonice. În satele Cicîrlău şi Ilba există câte o centrală 
telefonică de tip Ericson Axe, dotate cu 500 de posturi şi deservesc satele Cicîrlău, 
Bîrgău, Ilba şi Handalu Ilbei.   
 Spre deosebire de limitările şi constrângerile impuse de telefonia fixă, localităţile 
comunei Cicîrlău dispun aproape în totalitate de acoperire, cu semnal de comunicaţii, 
oferită de operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Cosmote şi Zapp.  
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 Accesul la internet al locuitorilor comunei este asigurat prin intermediul reţelei 
de telefonie fixă, RomTelecom, prin SC Green IT, precum şi prin intermediul serviciilor 
mobile de conectare la internet, disponibile la operatorii de telefonie mobilă Vodafone, 
Orange şi Zapp.  
 
           1.2.5.7 Analiza SWOT- Infrastructură 

Puncte tari 
- drumul naţional DN 1C (E 58), 

drumurile comunale DC 100; DC 101 
şi DC 102; 

- lucrarile de reabilitare a DE 58; 
- calea ferată Baia Mare – Satu Mare; 
- apropierea de aeroportul Baia Mare 
- existenta a peste 12 km de drumuri 

comunale si strazi asfaltate; 
- existenţa reţelei de distribuţie a 

energiei electrice; 
- posibilitatea alimentarii cu apa din 

reteaua metropolitana; 
- existenţa unei surse de apa la Ilba; 
- apropierea de magistralele de gaz; 
- existenţa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale în majoritatea localităţilor; 
- reţeaua de iluminat public; 
- existenţa reţelei de comunicaţii de 

voce şi date, fixe şi mobile, în toate 
localităţile comunei; 

- existenţa studiilor de fezabilitate 
pentru reţelele de alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de epurare şi 
drumurile de interes local; 

- apartenenta la ADI apa si canalizare; 
ADI- deseuri solide; ADI Zona 
Metropolitana Baia Mare si 
posibilitatea promovarii unor proiecte 
de dezvoltare a infrastructurii prin 
aceste asociatii de dezvoltare 
intercomunitara; 

- intrarea intr-un nou ciclu de finantare 
din fonduri europene; 

 

Puncte slabe 
- lipsa reţelei de alimentare cu apă în 

sistem centralizat în satele comunei; 
- sistemul de alimentare cu apă potabilă 

existent la Ilba este învechit si necesită 
lucrări de reabilitare capitale; 

- reţeaua de canalizare existentă la Ilba 
satiface foarte puţin din necesităţile 
locuitorilor şi se află într-o stare 
avansată de degradare; 

- lipsa reţelei de canalizare în satele din 
comună; 

- lipsa capelelor mortuare in trei din 
localitati; 

- sistemul de colectare a deşeurilor 
menajere nu acoperă suprafaţa întregii 
comune; 

- lipsa unui sistem de colectare selectivă 
a deşeurilor; 

- inexistenţa unui sistem de transport în 
comun prin operatori privaţi; 

- lipsa modernizarilor in alimentarea cu 
energie electrica (transformatoare; 
echilibrare linii de distributie); 

- dificultatile in obtinerea licentelor de 
alimentare cu gaz; 

- drumurile de exploatatie agricola 
nemodernizate; 

- administrarea majoritatii drumurilor de 
exploatatie forestiera de catre 
ROMSILVA si disponibilitatea scazuta 
a acesteia de a moderniza aceste 
drumuri; 

- desfiintarea statiei de cale ferata 
pentru transportul de marfuri; 

- cresterea traficului greu pe drumurile 
comunale si strazi cu depasirea 
tonajului si accentuarea degradarii 
acestuia; 

- nevoile de reparatii ale DC 102, care 
depasesc posibilitatile bugetului; 

- limitarile impuse de administratorul DE 
58 privind iesirile si intrarile si lipsa 
comunicatiilor colectoare paralele cu 
DE; 
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- nivelul scazut de dezvoltare a 
utilitatilor in zonele industriale; 

- lipsa aleilor pietonale si pistelor pentru 
biciclisti; 

- capacitatea scazuta a statiei de 
reglare masurare gaz metan din 
Cicirlau; 

- existenta unor retele de medie si inalta 
tensiune care afecteaza posibilitatile 
de dezvoltare urbanistica a unor zone; 

- starea de insolventa a REMIN si 
intarzierea preluarii unor active 
necesare comunitatii 

 

Oportunităţi 
- realizarea proiectului de baza de 

alimentare cu apa si canalizare in 
cadrul ADI apa si canalizare; 

- promovarea unor proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii in cadrul 
Programului National de Dezvoltare 
Locala- OG 28/2-13; 

- modernizarea managementului 
deseurilor solide prin implementarea 
proiectului la nivel judetean; 

- realizarea unui sistem modern de 
transport a persoanelor in cadrul 
proiectului realizat de zona 
metropolitana Baia Mare; 

- realizarea unor proiecte mici de 
infrastructura  prin GAL MM Vest; 

- existenţa posibilităţilor de finanţare a 
proiectelor de infrastructură din 
fondurile structurale ale UE şi fondurile 
guvernamentale; 

- valorificarea unor terenuri în scop 
economic şi imobiliar; 

- dezvoltarea retelelor de utilitati prin 
investitorii mari din comuna; 

Ameninţări 
- bugetul local insuficient susţinerii 

investiţiilor în infrastructură; 
- intarzierea in realizarea integrală a 

reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în localităţile comunei si 
poluarea mediului; 

- costurile mari pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de 
transport rutier la nivelul comunei; 

- lipsa de atractivitate pentru investitori 
in cazul intarzierii modernizarii 
infrastructurii; 

 Concluzii: 
 Infrastructura de transport precară precum şi absenţa reţelelor de utilităţi 
publice, cu excepţia reţelei de alimentare cu gaz, reprezintă o piedică în calea 
potenţialilor investitori, afectând astfel procesul de dezvoltare al vieţii economice a 
comunei Cicîrlău. 

Atât fructificarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor pentru reţelele existente 
prin accesarea de fonduri europene, cât şi elaborarea de studii pentru restul utilităţilor 
necesare în toate localităţile comunei şi finanţarea lor prin fonduri structurale va duce 
la o dezvoltare durabilă şi la creşterea calităţii vieţii în comuna Cicîrlău. 
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            1.2.6 Serviciile publice 

 1.2.6.1 Gestionarea deşeurilor/salubrizarea 

Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, instituţii publice şi agenţi privaţi 
este realizată de un operator privat din municipiul Baia Mare, firma DRUSAL S.A. , in 
calitate de operator regional. Comuna are un contract de delegare a serviciului public 
de salubrizare a localităţii, prin concesiune, cu acest operator. Comunitatea in 
ansamblul ei este considerata beneficiar, costurile salubrizarii fiind acoperite prin taxa 
speciala locala, pentru gospodariile populatiei si prin contracte individualizate, pentru 
agentii economici si institutiile publice. Sistemul de colectare a deşeurilor acoperă 70 
% din suprafaţa comunei. Pentru zonele de unde nu este asigurată colectarea 
deşeurilor „la poartă” sunt amenajate platforme cu containere de capacitate mare  (1- 2 
mc).  

Nu este implementat sistemul de colectare selectiva decat pentru deseurile din 
plastic. 

Colectarea deseurilor se face „din poarta in poarta” de doua ori pe luna. 
Nu este organizat un sistem de colectare a deseurilor rezultate din constructii si 

nici nu sunt alocate platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor din 
constructii. 

Deseurile de la unitatile de prelucrare a lemnului sunt valorificate de acestea. 
Comuna se confrunta cu depozitarea necontrolata a deseurilor, in special pe 

cursurile de apa, pe malul raului Somes, la liziera padurilor. Sunt dese situatiile in care 
aceste deseuri sunt transportate din alte localitati, inclusiv din orasul Baia Mare. 

La nivelul comunei nu se practica la scara larga procedeul valorificarii deseurilor 
vegetale si resturilor menajere prin compostare, folosindu-se la scara larga incinerarea 
acestora. 

Datorita unor disfunctii la nivel regional si a lipsei de concurenta, comuna nu a 
incheiat contract cu firma specializata pentru colectarea, evacuarea si neutralizarea 
cadavrelor animalelor sau a subproduselor nevalorificabile rezultate din sacrificarea 
animalelor 

Nu este organizata colectarea deseurilor din zonele destinate picnicului. 
Comuna este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

gestionarea integrata a deseurilor menajere (ADIMM GIDM), urmand ca serviciul de 
colectare a deseurilor menajere si de salubrizare sa fie dezvoltat in cadrul programelor 
promovate de aceasta asociatie. 

 
    1.2.6.2 Iluminatul public 
Comuna nu are organizat serviciu de iluminat public. 
Iluminatul public se realizeaza printr-o retea proprie, pozitionata pe stalpii retelei 

de alimentare cu energie electrica. Intretinerea retelei, lucrarile de reparatii, extinderea 
si modernizarea  ei se fac prin contracte cu firme specializate. 

Exploatarea retelei se face de catre personalul primariei. 
Cheltuielile aferente iluminatului public se suporta din bugetul local, nefiind 

instituita taxa speciala. 
Reteaua de iluminat public acopera aproximativ 90% din zona locuita a 

comunei, a fost modernizata in ultimii ani prin inlocuirea corpurilor si a becurilor 
neperformante. 

Nu este intocmit un studiu privind performantele sistemului de iluminat public. 
Nu este intocmit un plan de dezvoltare a serviciului de iluminat public pentru o 

perioada de 5-10 ani, pentru a raspunde cerintelor de extindere conform prevederilor 
planului urbanistic general, atat in zonele rezidentiale, cat si in zonele industriale. 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 31  

Acest plan ar trebui sa prevada marirea zonei iluminate, cresterea 
performantelor iluminatului, realizarea iluminatului festiv si a celui ornamental, 
cresterea sigurantei circulatiei pe timp de noapte, reducerea costurilor. 

 
1.2.6.3 Analiza SWOT- servicii publice de colectare a deseurilor , 

salubrizare si iluminat public 

Puncte tari 
Colectarea deseurilor si salubrizarea 
-apartenenta comunei la ADI GIDM; 
- apropierea de municipiul Baia Mare; 
-existenta unei infrastructuri minime 
constand in recipiente si platforme de 
colectare; 
-implementarea partiala a colectarii 
selective; 
Iluminatul public 
- derularea in ultimii ani a lucrarilor de 

modernizare a retelei de iluminat; 
- existenta retelei de alimentare cu 

energie electrica; 
- posibilitatea promovarii unor proiecte 

de dezvoltare a iluminatului public prin 
programe de finantare din fonduri 
nerambursabile; 

- existenta planului urbanistic general, 
care ofera perspectiva dezvoltarii 
zonelor care necesita iluminat public; 

Puncte slabe 
Colectarea deseurilor si salubrizarea 
- limitarile rezultate din contractul de 
delegare, constand in neacoperirea 
zonelor greu accesibile; ritmul scazut de 
colectare; 
- neimplementarea colectarii selective; 
-nefolosirea pe scara larga a valorificarii 
resturilor vegetale in gospodarii, prin 
compostare; 
- cantitatile mari de deseuri rezultate prin 
amestecul deseurilor menajere cu 
resturile vegetale din gospodarii; 
- lipsa unui contract pentru colectarea si 
neutralizarea cadavrelor si a resturilor 
animaliere; 
-lipsa unui serviciu de salubrizare a 
localiatilor comunei; 
-lipsa de educatie a populatiei in domeniu; 
Iluminatul public 
- lipsa unui serviciu de iluminat public 

sau a delegarii acestui serviciu; 
- ritmul scazut de extindere a retelei de 

alimentare cu energie electrica, fata de 
ritmul de extindere a zonelor locuite; 

- lipsa unui studiu si a unei strategii de 
dezvoltare a iluminatului public; 

- acoperirea redusa din punct de vedere 
al timpului de functionare a 
iluminatului; 

- constrangerile de ordin financiar; 
- lipsa unui sistem propriu de iluminat 

festiv si ornamental; 
- dispersarea zonelor locuite si in zone 

greu accesibile realizarii iluminatului 
public; 

Oportunitati 
Colectarea deseurilor si salubrizarea 
-modernizarea serviciului de gestionare 
integrata a deseurilor menajere in cadrul 
programului ADI MMGIDM; 
-realizarea unor obiective din domeniu in 
cadrul ADI ZMBM; 
-amenajarea unor platforme de colectare 
a deseurilor din constructii; 

Amenintari 
Colectarea deseurilor si salubrizarea 
- intarzierea implementarii programului 

judetean al ADI GIDM; 
- mentinerea monopolului unor firme in 

lipsa unor programe regionale sau 
judetene; 

- cresterea gradului de poluare a 
mediului, in principal a cursurilor de 
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-realizarea colectarii selective a deseurilor 
prin masurile restrictive ale legislatiei; 
-realizarea obiectivelor din domeniu 
inclusiv prin programele de protectie a 
mediului 
- producerea unor ingrasaminte ecologice 
prin compostarea resturilor vegetale din 
gospodarii; 
-implicarea populatiei in programe 
educative din domeniu; 
- infiintarea unui compartiment de 
salubrizare in cadrul administratiei locale 
sau delegarea serviciului de salubrizare; 
Iluminatul public 
-realizarea unui serviciu modern de 
iluminat public in cadrul unei ADI; 
- modernizarea iluminatului public in 
cadrul unui program cu finantare 
europeana; 
- realizarea unor parteneriate public-privat 
pentru realizarea iluminatului public, in 
special in zonele industriale 

apa; 
- cresterea gradului de poluare in 

conditiile depozitarii necontrolate a 
resturilor vegetale si a deseurilor din 
constructii; 

- riscul unor boli prin necolectarea 
cadavrelor animaliere; 

- scaderea gradului de salubrizare al 
localitatilor in conditiile asigurarii 
acestor activitati doar cu personalul 
care beneficiaza de ajutor social si cu 
munitorii din compartimentul 
administrativ; 

Iluminatul public 
- intarzierea programelor de extindere a 

retelelor de alimentare cu energie 
electrica si crearea unui de ficit de 
acoperire a suportului pentru reteaua 
de iluminat public, ceea ce ar necesita 
stalpi proprii de suport a retelei; 

- reducerea posibilitatii de acoperire a 
cheltuielilor si nevoiea de instituire a 
unei taxe speciale de iluminat public, 
ceea ce ar creste nemultumirea 
populatiei; 

 
  1.2.7 VIATA SOCIALA 

 1.2.7.1 Sistemul educaţional 

Analiza sistemului de invatamant din comuna, prezentata in strategia 2007-2013, isi 
mentine valabilitatea. 

Obiective strategice privind infrastructura de invatamant 

- asigurarea prin bugetul local a resurselor financiare necesare sustinerii 
invavatamantului local; 

- derularea programului multianual de investitii cu accent pe: extinderea scolii din 
Cicirlau conform proiectului intocmit; constructia gradinitei din Ilba; modernizarea 
cladirilor in care functioneaza scoala gimnaziala si gradinitele; realizarea unei 
crese;  

- dotarea salilor de clasa cu mobilier ergonomic; 

- dotarea salilor de clasa cu echipamente moderne de predare; 

- dotarea cu aparatura IT; 

- crearea cadrului de practicare a educatiei fizice; 

- cresterea confortului in recreatii; 

- crearea conditiilor sanitare moderne; 

- achizitionarea mijloacelor de transport a elevilor; 
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Obiective strategice privind dezvoltarea relatiei intre scoala si comunitate 

  
- deschiderea şcolii către comunitate si a administratiei locale catre scoala; 
- înţelegerea de către comunitate şi de către unităţile de învăţământ a noilor 

reglementări privind finanţarea /elev; 
- înţelegerea corectă a raportului dintre randamentul pedagogic şi datoria parentală 
- participarea părinţilor la procesul decizional din şcoală 
- parteneriatul educaţional dintre şcoală şi comunitate  
- asigurarea condiţiilor tehnico-materiale şi curriculare de acces la educaţie pentru 

fiecare copil 
-  asigurarea condiţiilor pentru clasa pregătitoare, realizarea anchetelor sociale, 

reducerea abandonului şcolar, 

- asigurarea securităţii elevilor, decontarea transportului pentru elevi şi cadre 
didactice etc; 

Obiective privind cresterea calitatii activitatii cadrelor didactice 

- cresterea calitatatii documentelor de proiectare şi planificare managerială; 
- cunoaşterea şi aplicarea componentelor curriculare; 
- respectarea noutăţilor apărute prin legislaţia secundară; 
- cresterea frecvenţei elevilor şi preocupărilor directorului şi ale cadrelor didactice 

pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar; 
- cresterea nivelului de pregătire a elevilor în raport cu standardele educaţionale şi 

atitudinea acestora faţă de şcoală; 
- realizarea şi aplicarea planurilor de măsuri elaborate în urma inspecţiilor sau a 

controalelor efectuate de către I.S.J. Maramureş 
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 
- imbunatatirea relaţiei şcolii şi a cadrelor didactice cu familiile elevilor; 
- asigurarea şi utilizarea resurselor informaţionale (auxiliare curriculare, ghiduri, 

culegeri etc.) şi a resurselor materiale; 

- capacitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a comunica, analiza, diagnoza, 
prognoza 

Obiective privind dotarea tehnologica a unitatilor de invatamant 

- dezvoltarea mijloacelor şi modalităţilor de informare, conectarea unităţilor şcolare la 
Internet; 

- utilizarea pe scară largă a echipamentelor informatice, dotarea unităţilor şcolare cu 
astfel de echipamente; 

- dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional, achiziţiile din ce în ce mai 
numeroase de soft educaţional de către profesori, elevi şi unităţile şcolare; 

- îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse 
programe derulate; 

- pregătirea  cadrelor didactice în privinţa utilizării programelor de calculator; 

 1.2.7.2 Sistemul sanitar 

 În comuna Cicîrlău, asistenţa medicală în sectorul public este asigurată de un 
număr de 5 cadre medicale, dintre care 3 au studii superioare şi 2 studii medii. Există 2 
medici de familie care asigură servicii de medicină generală, precum şi un medic 
stomatolog. Cei 3 medici îşi desfăşoară activitatea în cele 3 cabinete medicale 
individuale, două pentru medicii familie, şi un cabinet stomatologic.  
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 La nivel de comună există, de asemenea, două puncte farmaceutice şi un 
dispensar veterinar.  
 Un cabinet medical isi desfasoara activitatea in cladirea dispensarului comunal 
Cicirlau, cladire in domeniul public; un cabinet medical si cabinetul stomatologic 
functioneaza in spatii private, cumparate  de la administratia locala, iar spatiile 
farmaceutice functioneaza, unul in spatiu privat, iar unul in spatiu inchiriat de la 
administratia locala. 
Spatiile in care se desfasoara activitatile de asistenta medicala sunt partial 
modernizate, nu sunt racordate la sistem centralizat de alimentare cu apa si 
canalizare; necesita reparatii la acoperisuri, nu au amenajat acces pentru persoanele 
cu handicap; au dotare tehnico sanitara minimala. Nu se dispune de autospeciala 
medicala. 
Serviciile medicale sunt asigurate in sistemul public si privat, in principal la unitatile 
medicale din municipiul Baia Mare. 
Gradul de acoperire a serviciilor de asigurari de sanatate pentru populatie este de 
aproximativ 96%. Aproximativ 4% din populatie nu dispune de astfel de servicii, 
datorita unor cauze ce tin preponderent de neincadrarea in munca, in sistemul de 
pensii sau in sistemul de asigurari sociale. 
Riscurile principale pentru sanatate sunt reprezentate de bolile profesionale, in 
principal cele ale plamanilor, bolile cardiovasculare, diabetul, afectiunile dentare etc. 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa si canalizare, contaminarea apelor 
din panza freatica, poluarea mediului constituie factori care pot sa afecteze in viitor 
sanatatea locuitorilor comunei. 
In ultimii ani nu au fost semnalate epidemii sau epizootii la nivelul comunei. 

 1.2.7.3 Mediul cultural si viata culturala a comunei 

Viata culturala a comunei este polarizata in principal de patru institutii: Caminul 
Cultural, Biblioteca Comunala “Ioan Stiru” Biserica, Scoala Gimnaziala, precum si pe 
activitatea a doua fundatii cu statut ONG:Asociatia Cultural Artistica “Alina-te, dor, 
alina” si Fundatia Literara “Vasile Lucaciu” 
Caminul Cultural Ciciralu isi desfasoara activitatea in 4 cladiri, cate una in fiecare sat 
al comunei, este coordonat de un referent cultural si este finantat integral de la bugetul 
local. Pe langa Caminul Cultural isi desfasoara activitatea un ansamblu coral si de 
dansuri, “Strugurelul”, format din doua coruri mixte si doua formatii de dansuri. 
Activitatile ansamblului se desfasoara in cadrul unor evenimente culturale din comuna, 
prin participare la concursuri judetene sau prin spectacole si concerte sustinute in alte 
localitati. Ansamblul a fost prezent si in mai multe emisiuni televizate, constituind un 
vector de promovare a comunei. 
Cladirea caminului cultural din Cicirlau urmeaza sa fie modernizata prin fondurile 
alocate de GAL MMV. Cladirile caminelor culturale din Ilba, Birgau si Handalu Ilbei au 
beneficiat de reparatii de intretinere necesitand ample lucrari de modernizare. 
Biblioteca comunala isi desfasoara activitatea intr-un spatiu complet renovat, dispune 
de un fond de carte bogat si de un centru de informare prin internet, realizat prin 
programul BIBLIONET.  
 Bisericile din Cicirlau contribuie la viata culturala a comunei prin pastrarea traditiilor 
religioase locale, prin corurile bisericesti, prin evenimentele pe care le organizeaza si 
prin promovarea comunitatilor pe care le reprezinta. Sarbatorile de hram si sarbatorile 
religioase semnificative prezinta oportunitati de consolidare a vietii spirituale a 
comunei. Locasurile de cult, bisericile sunt obiective depozitare a unor valori culturale 
locale si necesita promovare si dezvoltare , inclusiv prin sprijin din partea administratiei 
locale. 
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Scoala Gimnaziala Cicirlau contribuie la dezvoltarea vietii culturale atat prin procesul 
de invatamant, cat si prin activitatile culturale pe care le organizeaza. Potentialul de 
participare la viata culturala a comunei este dat si de valoarea exceptionala a unor 
cadre didactice. 
Asociatia Cultural-artistica”Alina-te dor, alina” a fost infiintata de interpretul de 
muzica populara Nicolae Sabou si isi desfasoara activitatea in parteneriat cu 
administratia locala dar si cu Asociatia Comunelor din Romania-ACOR.    
Festivalul Naţional de muzică populară „Alină-te dor, alină” a fost înfiinţat de interpretul 
de muzică populară Nicolae Sabău, fiu al comunei Cicîrlău, şi reprezintă unul dintre 
reperele culturale maramureşene. Festivalul reprezintă cel mai important eveniment 
din viaţa comunei, în anul 2013 ajungând la a 22 - a ediţie.  
 Reprezintă o rampă deosebită de lansare a celor mai talentaţi tineri de muzică 
populară vocală şi instrumentală, de la formare şi până în prezent formând 31 de 
nume noi,  parte dintre ele devenite notorii între timp şi laureate ale numeroaselor 
festivaluri naţionale şi internaţionale de folclor. 
 Festivalul a devenit în fiecare an sărbătoarea cea mai aleasă a muzicii populare 
din zonă, atrăgând sute de turişti şi simpatizanţi ai muzicii populare originale. Totodată 
în cadrul spectacolului sunt prezentaţi interpreţi consacraţi ai cântecului şi dansului 
popular , cu recitaluri de excepţie. De altfel, festivalul este unic în ţară prin natura 
premiilor acordate, şi anume animale şi păsări de casă. 
 Festivalul reprezintă o tradiţie locală, ce se desfăşoară în fiecare an, venind 
astfel în beneficiul cultural al ţării şi al promovării acesteia în cultura Europei şi a lumii. 
Obiectivele festivalului sunt: lansarea şi afirmarea tinerelor talente, dezvoltarea 
spiritului creativ al tineretului, sincronizarea valorilor culturii naţionale cu valorile culturii 
europene, păstrarea tradiţiilor locale, cultivarea dragostei şi respectului pentru portul 
popular, informarea vizitatorilor despre potenţialul comunei şi încurajarea turismului şi 
agroturismului local. 
  Valorificarea rezultatelor festivalului se doreşte a se realiza prin  
înregistrări, broşuri, spectacole itinerante, expoziţii şi editarea de cărţi şi broşuri. 
Muzeul Nicolae Sabou,  a fost infiintat de artistul Nicolae Sabou si a fost donat 
Asociatiei Comunelor din Romania. Inpreuna cu amenajarile de la casa natala a 
artistului (cartea de piatra, sculpturi), mizeul poate sa reprezinte un reper cultural care 
necesita dezvoltare. 
Asociatia literara „Vasile Lucaciu” este organizatoarea, in cooperare cu 
administratia locala, a festivalului national de literatura cu acelasi nume. Festivalul 
constituie un reper cultural important, necesitand sustinere financiara si materiala. 
Obiectivele din domeniul cultural sunt prezentate in cadrul strategiei de dezvoltare 
culturala a comunei, Anexa nr 1. 
  
 
1.2.7.4 Cultele 
Bisericile din comuna reprezinta institutii cu rol important in dezvoltarea armonioasa a 
comunitatii, in pastrarea valorilor locale, stimularea dialogului social, a tolerantei, dar si 
factori semnificativi in sanatatea morala a locuitorilor. 
Obiectivele principale ale comunei in acest domeniu sunt: 
- crearea parteneriatelor permanente si durabile intre administratia locala, scoala si 
biserici, reprezentate de consilii parohiale, preoti, pastori etc; 
- implicarea comunitatilor religioase in problemele administratiei locale; 
- acordarea de sprijin material si financiar pentru biserici, nu numai pentru modernizari, 
dar si pentru programe sociale; 
-derularea programului de constructie a capelelor mortuare; 
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- trecerea cimitirelor in administrarea consiliului local; 
- luarea masurilor de conservare a cimitirelor evreiesti; 
- sustinerea sarbatorilor de hram ca evenimente de promovare a comunei si de 
consolidare a relatiilor intre cetateni; 
- implicarea bisericii in proiectele locale, in special in cele sociale si culturale; 
  
1.2.7.5 Analiza SWOT- viata sociala 

                   

Puncte tari 
- existenţa grădiniţelor şi şcolilor în toate 

localităţile comunei; 
- dotarea bună a şcolilor din localităţile 

comunei; 
- existenţa căminelor culturale în toate 

localităţile comunei; 
- existenţa unui serviciu social în cadrul 

Primăriei; 
- existenţa fondurilor pentru susţinerea 

venitului minim garantat şi pentru 
ajutorul de încălzire; 

- existenţa serviciilor de sănătate 
publică; 

- existenţa bisericilor pentru confesiunile 
existente; 

- buna convieţuire a cetăţenilor 
aparţinând diverselor etnii şi confesiuni 
din comună 

- existenţa festivalului „Alină-te dor, 
alină” 

- existenţa Cenaclului Vasile Lucaciu şi 
a festivalului de literatură „Vasile 
Lucaciu”; 

Puncte slabe 
- cămine culturale nemodernizate în 

toate satele comunei 
- şcolile şi grădiniţele din comună se 

află în stare de degradare şi nu dispun 
de toate facilităţile necesare; 

- mijloace de transport pentru şcolari 
insuficiente; 

- locuinţele sociale sunt insuficiente; 
- lipsa facilităţilor de divertisment şi 

relaxare; 
- lipsa unor săli de sport; 
- educaţie civică privind protecţia 

mediului insuficientă; 
- inexistenţa unei asociaţii sportive 

finanţate de către Consiliul Local; 
 
 

Oportunităţi 
- persepectiva înfiinţării unei grădiniţe 

cu program prelungit în Cicîrlău; 
- existenţa  unei săli de sport şi  a unei 

baze sportive; 
- înfiinţarea unor spaţii verzi amenajate 

pentru joacă şi recreere; 
-  perspectiva înfiinţării unui cabinet 

psihologic la nivelul şcolilor; 
- existenţa fondurilor structurale ale UE 

pentru dezvoltarea resurselor umane; 
- înfiinţarea unor puncte de acces 

Internet (HotSpot-uri Wireless); 

Ameninţări 
- migraţia populaţiei tinere; 
- incoerenţa şi inconsecvenţa legislaţiei 

în domeniu; 
- fonduri insuficiente la Consiliul Local 

pentru reabilitarea şi modernizarea 
obiectivelor de interes public din 
comună; 

- lipsa locurilor de muncă; 
 

 Concluzii: 
Se constată necesitatea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă  socială, 

construirea sau  reabilitarea, modernizarea, şi extinderea clădirilor de interes public 
precum şi dezvoltarea serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii. Administraţia locală, 
prin Serviciul Social, va putea să rezolve o parte din problemele sociale ale comunei 
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prin accesarea de fonduri structurale privind infrastructura şi protecţia din acest 
domeniu atât de sensibil şi important. 

La nivelul comunei se remarcă un potenţial bogat din punct de vedere cultural, 
astfel că prin dezvoltara şi promovararea acestuia, comuna va devenii  unul dintre 
reperele culturale la nivel judeţean şi naţional 
 

1.2.8 Protecţia mediului 

1.2.8.1 Masuri de protectia mediului 

 Dezvoltarea economică şi industrială din ultimi ani, nu a ţinut cont de raţiunile 
specifice protecţiei mediului. Din această cauză comuna Cicîrlău, nu beneficiază de 
infrastructura corespunzătoare protecţie mediului nici de educaţia civică la nivelul 
cerinţelor şi standardelor europene. Pe teritoriul comunei au fost identificate o serie de 
aspecte de mediu care ridică probleme din punct de vedere al deteriorării stării de 
calitate astfel: 

- Poluarea apelor de suprafaţă se realizează în special datorită inexistenţei 
reţelei de canalizare, prin deversarea preaplinurilor foselor septice în şanţuri, canale 
sau ape curgătoare. Datorită existenţei surselor individuale de captare a apei, se 
formează debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care 
deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, transport 
şi epurare, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, a 
subsolului şi a aerului cu noxe specifice acestor ape. De asemenea, ar putea apărea 
epidemii de boli infecţioase, precum şi zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul 
zonei. 
 Colectarea şi evacuarea acestor ape menajere în râul Someş sau în văile, 
pâraiele şi rigolele stradale, ce deversează tot în râul Someş, contribuie la creşterea 
acestora în poluanţi peste limitele admise şi compromiterea acestora ca mediu de 
viaţă pentru ecosistemele acvatice, cât şi ca folosinţă pentru localităţile din aval. 
 Pentru a evita construirea numeroaselor fose septice în intravilan, care ar 
constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul înconjurător, şi 
eradicarea modalităţilor actuale, este necesară construirea unei reţele de colectare şi 
transport a apelor uzate menajere şi a unei staţii de epurare performantă, care să 
satisfacă nevoile locuitorilor, precum şi cerinţele de calitate al apei epurate impuse de 
CN Apele Române.  
 Alţi factori de poluare prezenţi în comuna Cicîrlău sunt: 

- Poluarea apelor de suprafaţă datorită închiderii minelor, care în timp au fost 
inundate, fapt ce a dus la infiltrarea în sol precum şi în apele subterane a substanţelor 
poluante  şi trecerea apei poluate în apa de suprafaţă. 

- Depozitarea necontrolată a unor deşeuri menajere şi de construcţii pe 
terenurile extravilane şi pe malurile de apă din comuna Cicîrlău. 

- Deversarea în cursurile de apă a deşeurilor de la unităţile de procesare a 
alcoolului. 

- Degradarea cursurilor de apă datorită lipsei amenajărilor hidrotehnice 
- Existenţa haldelor şi a exploatărilor de suprafaţă conţinând agenţi nocivi în 

special neferoase. 
 Pe lângă factorii poluatori, mediul comunei Cicîrlău mai este afectat şi de 
fenomene precum inundaţiile şi alunecările de teren. 
 Inundaţiile sunt prezente în localităţile Ilba şi Bîrgău, datorate Someşului, care 
formează una dintre limitele comunei. Datorită  pantei  mici, Someşul  are  un  curs  
lent, erodează  puternic  malurile, în  părţile  lui  concave, producând  meandrări  
puternice. În  timp Someşul  a  divagat  foarte mult, lăsând  numeroase  braţe  moarte, 
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meandre  părăsite. Prin  lucrări  de  îmbunătăţiri  funciare, mlaştinile  şi  stufărişul  de  
pe  aceste  braţe  au  început  să  dispară. 
 Pentru prevenirea inundaţilor sunt necesare lucrări de îndiguire pe o lungime de 
1 km în localitatea Ilba şi 1,5 km în localitatea Bîrgău. 
 De altfel nici-unul dintre cele 4 râuri ce străbat comuna nu este amenajat din 
punct de vedere hidrotehnic, fiind necesare lucrări de amenajare pe Valea Handal, 
Valea Negruţi, şi Valea Mare, lucrări ce presupun consolidări de maluri, construirea 
unor parapeţi de protecţie în anumite zone, amenajări care să reducă viteza curenţilor, 
diguri de protecţie împotriva inundaţilor, ş.a. Nefiind amenajat un sistem de colectare a 
apelor pluviale, sunt necesare lucrări hidrotehnice pentru controlul torenţilor. 
 Alunecările  de  teren  sunt  mai  frecvente  în  zona  piemontană, datorită  
substratului  geologic  alcătuit  din  marne  şi  argile, sarmaţiene  şi  ponţiene, care  
sunt  înmuiate  de  apele  meteoritice  de  primăvară  în  asociere  cu  apa  provenită  
din  topirea  lentă  a  zăpezilor  şi  care  ajung  la  aceste  argile  prin  stratul  
permeabil. 
 Fenomenul nu poate fi controlat şi nu se pretează la lucrări de stopare. Lucrările 
ce pot fi executate au caracter punctual, iar protecţia se realizează prin restricţii în 
Planul Urbanistic General, şi prin studii geologice aprofundate la autorizarea 
construcţiilor în zonele limitrofe zonei identificate cu risc. 
 
1.2.8.2 Analiza SWOT- protectia mediului 

Puncte tari 
-disponibilitatea administratiei locale de a 
promova o politica eficienta in domeniul 
protectiei mediului local; 
- absenta pe raza de administrare a unor 
obiective semnificative , care sa 
reprezinte un pericol grav pentru mediu; 
- apartenenta comunei la ADI MM GIDM; 
ADI MM apa si canalizare; ADI ZMBM; 
GAL MMV, care ofera posibilitatea 
promovarii unor proiecte in domeniul 
protectiei mediului; 
- lipsa ariilor semnificative cu nivel de 
poluare ridicat; 
 

Puncte slabe 
- perceptia slaba in randul populatiei a 

importantei protectiei mediului; 
- existenta unor zone poluate, surse de 

poluare prin incetarea activitatii 
miniere; 

- lipsa unei strategii sectoriale de 
protectie a mediului la nivel local; 

- lipsa sistemului centralizat de 
alimentare cu apa si canalizare; 

- folosirea pe sacra larga in gospodariile 
individuale a ingrasamintelor chimice, 
pesticidelor si insecticidelor; 

- preocuparea scazuta pentru poluarea 
cu nitrati si nitriti in activitatile agricole; 

- depozitarea necontrolata a deseurilor 
menajere pe cursurile de apa, in ape si 
pe locuri virane; 

- abandonarea pe teritoriul comunei 
unor deseuri provenind din mediul 
urban; 

- lipsa unor locuri desemnate pentru 
depozitarea si valorificarea deseurilor 
rezultate din constructii; 

- raspandirea cu repeziciune a unor boli 
si daunatori ai coniferelor; 

- gradul redus de reciclare a deseurilor; 
- folosirea pe scara larga a sobelor cu 

lemne si a incinerarii resturilor 
vegetale, care emit cantitati insemnate 
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de gaze; 
- 

Oportunitati 
-imbunatatirea conditiilor de mediu prin 
derularea unor programe de protectie a 
mediului finantate din fonduri europene; 
-derularea programelor judetene initiate 
de asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara in domeniul gestionarii 
deseurilor , alimentarii cu apa si 
canalizarii; 
- derularea unor programe de 
hidroamelioratii de catre administratiile 
bazinale, de care sa beneficieze si 
comuna; 
- dezvoltarea spiritului civic al cetatenilor 
in domeniul protectiei mediului; 

Amenintari 
- intarzierea alimentarii cu apa si 

canalizarii comunei, cu consecinte 
grave asupra mediului; 

- continuarea poluarii apelor de pe raza 
comunei prin procesul de inundare a 
minelor si in absenta masurilor de 
protectie a haldelor de steril; 

- posibilitatea aparitiei unor zone mari 
de depozitare necontrolata a 
deseurilor; 

- distrugerea padurilor de conifere in 
absenta unor masuri urgente de 
combatere a bolilor si daunatorilor; 

- blocarea cursurilor de apa de depuneri 
din carierele de piatra si deseuri de 
lemn rezultate din exploatarea 
forestiera; 

- degradarea accentuata a mediului in 
absenta unor masuri de limitare a 
taierii padurilor si exploatarii carierelor; 

- degradarea accentuata a solurilor si 
terenurilor prin neintretinerea lor; 

 
1.2.9 Administratia publica locala 
1.2.9.1 Obiectivele principale ale administratiei publice locale 
- dezvoltarea prioritara a serviciilor publice catre populatie; prioritatea o detine 
alimentarea cu apa si canalizarea localitatilor comunei; celelalte servicii publice, cum 
sunt managementul deseurilor menajere, iluminatul public, asistenta sociala se vor 
dezvolta la standardele moderne; 
- administrarea performanta a domeniului public al comunei; 
- imbunatatirea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor; cresterea veniturilor 
proprii; 
- dezvoltarea capacitatii de atragere a fondurilor europene; cresterea capacitatii de 
management a proiectelor si programelor; 
- sustinerea dezvoltarii economice a comunei; dezvoltarea agriculturii; cresterea 
numarului de intreprinderi mici si mijlocii; 
- cresterea calitatii invatamantului, asistentei medicale; 
- dezvoltarea urbanistica a comunei; 
- finalizarea aplicarii legilor fondului funciar; 
- cresterea calitatii si performantelor administrarii padurilor si pasunilor; 
- protectia mediului; 
1.2.9.2 Parteneriatele administratiei publice locale 
 
Parteneriatele locale sunt reprezentate de apartenenta comunei la diferite asociatii de 
dezvoltare intercomunitara sau de protocoale de cooperare interinstitutionala. 
In prezent, comuna are urmatoarele parteneriate: 
- grupul de actiune locala GAL MMV; 
- Asociatia de dezvoltare intercomunitara  Zona Metropolitana Baia Mare ADI ZMBM; 
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- asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea deseurilor menajere, ADI 
MM GIDM; 
- asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si 
canalizare ADI MM; 
- Asociatia Comunelor din Romania ACOR; 
- Ocolul Silvic Ardud, RA; 
- Parteneriat cu Biserica Ortodoxa Cicirlau; 
- Parteneriat cu Ascociatia Culturala „Alina-te dor, alina” 
Nu sunt finalizate acorduri de cooperare cu comunitati din strainatate, fiind initiate 
demersuri in acest sens 
 
 

1.2.9.2.1 PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA „MARAMURES VEST’’ (GAL MMV) 

 
Grupurile de Acţiune Locală (GAL) sunt entităţi ce reprezintă  parteneriate public – 
private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-
un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind 
componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru 
dezvoltarea teritoriului. 
Comuna Cicirlau este membru al Grupului de actiune locala Maramures Vest (GAL 
MMV), structura asociativa care include 14 localitati ( un oras si 13 comune). 
In cursul anului 2013 s-au desfasurat primele sesiuni de depunere a proiectelor, 
comuna Cicirlau depunand  pana in luna iulie un proiect in valoare de 70000 lei, pentru 
modernizarea cladirii Caminului Cultural din localitatea Cicirlau. 
Amplasarea localitatilor, viziunea si prioritatile GAL MMV sunt prezentate in plansele 
urmatoare, preluate de pe pagina web a GAL MMV (www.maramures-vest.ro). 
Fiind una din formele principale de  punere in practica a conceptului dezvoltarii locale 
plasate sub responsabilitatea comunitatii, Planul Strategic ia in considerare acest lucru 
si prezinta domeniile  in care sectoarele public, privat si civil pot sa se implice pentru a 
realiza diferite proiecte.  

 
 

http://www.maramures-vest.ro/
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Componenta si amplasarea teritoriala a GAL MMV (informatie preluata de pe pagina web  GAL 

MMV-http://www.maramures-vest.ro/index.php/partea-intai/6-amplasarea-localitatilor-de-a-lungul-
vaii-somesului) 
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Viziunea GAL MMV (Informatie preluata de pe pagina web a GAL MMV) 
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Prioritatile GAL MMV (informatie preluata de pe pagina web a GAL MMV- 
http://www.maramures-vest.ro/index.php/partea-a-treia/55-prioritati) 
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Actiuni ale Comunei Cicirlau in cadrul GAL MMV 
 
- participarea activa in cadrul GAL, in structurile de conducere si coordonare si la 

actiunile pe care le organizeaza acesta. Participarea va implica administratia 
locala,  cel putin 20 de agenti economici si toate ONG locale; 

- la nivelul comuei se va constitui pana la sfarsitul  lunii februarie 2014 un comitet 
de care va coordona implicarea comunei in cadrul GAL MMV si va reprezenta 
comuna la dialogul cu structurile  acestuia; 

- pana la sfarsitul lunii martie 2014 se vor constitui grupurile de initiativa si  
retelele de colaborare public privata, pe diferite domenii (economic, social, 
cultural, servicii, mediu, turism, sanatate etc); 

- se va urmari implicarea a cel putin 2 reprezentanti in GAL din satele Bargau si 
Handalu Ilbei cel putin 5 reprezentanti din satul Ilba; 

- in cursul anului 2014, pe baza Planului de dezvoltare a comunei Cicirlau, pentru 
perioada 2014-2020 se vor elabora si pune la dispozitia GAL MMV datele 
pentru strategia de dezvoltare locala ce se va finaliza in 2015; 

 
 
 

PROIECTE  
CE VOR FI PROMOVATE DE COMUNA CICIRLAU IN CADRUL GAL MMV 

Nr 
crt 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

CINE IL 
PROMOVEAZA 

IN CE 
PROGRAM 
(AXA) SE  

INCADREAZA 

Valoarea 

1 Modernizare cladire camin 
cultural Cicirlau 

Comuna 
Cicirlau; 
Asociatia 
Cultural 

Artistica „Alina-
te dor, alina”; 

Caminul cultural 
Cicirlau; 

PNDR, masura 
322 

70.000 euro 

2 Reparatii exterioare la 
dispensarul uman Cicirlau 

Comuna 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

30.000 euro 

3 Asfaltarea unei portiuni din 
DC 100 

Comuna 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

100.000 euro 

4 Amenajari in parcul 
Cicirlau 

Comuna 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

20.000 euro 

5 Achizitionarea de mobilier 
scolar 

Comuna 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

20.000 euro 

6 Constructia unui teren de 
sport multifunctional 

Comuna 
Cicirlau; 
Asociatia 
sportiva 

„Somesul” 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

20.000 euro 

7 Alimentarea cu apa in 
zona Cicirlau Vii 

Comuna 
Cicirlau 

PNDR, masura 
322 

70000 euro 
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Nr 
crt 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

CINE IL 
PROMOVEAZA 

IN CE 
PROGRAM 
(AXA) SE  

INCADREAZA 

Valoarea 

8  Proiecte depuse de 
asociatii agricole si 

fermieri 

* * * 

9 Proiecte depuse de agentii 
economici 

* * * 

10 Proiecte depuse de 
organizatii 

neguvernamentale 

* * * 

* conform alocarilor din sesiunile de depunere a proiectelor 
 
 
1.2.9.2.2 PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA „ZONA METROPOLITANA BAIA MARE” (ADI ZMBM) 
 

Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, 
formată de Municipiul Baia Mare, împreună cu cinci oraşe şi douăsprezece comune, 
aflate în aria de polarizare a municipiului, cu intenţia de a dezvolta în comun programe 

și proiecte, precum și servicii de utilitate publică. Populaţia totală a zonei metropolitane 
este de peste 220.000 locuitori, iar suprafaţa acesteia este de peste 1.250 kmp. 
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Planul strategic de dezvoltare socio- economica a l comunei Cicirlau va oferi 
informatiile necesare pentru Strategia Teritoriala Integrata a ZMBM, documentul de 
planificare care va sta la baza proiectelor derulate de aceasta forma asociativa. 
Domeniile de interes pentru  comuna Cicirlau sunt: 

- politicile ocupationale  la nivel metropolitan;  
- politicile sociale la nivel metropolitan; 
- dezvoltarea industriala; coordonarea planurilor; 
- transportul in comun; 
- activitati turistice in zona metropolitana; 
- crearea unor servicii publice la nivel metropolitan: iluminatul public, gestionarea 

deseurilor; 
- protectia mediului; reducerea consecintelor activitatilor industriale poluante; 
- protectia producatorilor agricoli; participarea la crearea pietei agroalimentare 

metropolitane; 
- participarea la activitati culturale specifice zonei metropolitane; 
 

 
1.2.9.2.3 PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE 
DOMENII PRINCIPALE: 
A)Strategia de dezvoltare 
Asociatia asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare care stabileste: 
- investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute in strategie; 
- prioritizarea investitiilor; 
- planul de implementare a investitiilor si analiza macrosuportabilitatii; 
- programele de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice 
existente. 
B) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
- Asociatia atribuie direct gestiunea serviciului operatorului regional; 
- Asociatia incheie contractul de delegare cu operatorul regional; 
- Asociatia monitorizeaza contractul de delegare si performantele operatorului. 
C)Politica tarifară 
- Stabileste o politica de tarifare coerenta si in limitele suportabilitatii locuitorilor, la 
nivelul intregii arii a Serviciului; 
- Aproba, ajusteaza si modifica preturile si tarifele propuse de operator. 
 
DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU ADI-MARAMURES: 

o gestionarea in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;  
o realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice;  
o cresterea progresiva a acoperirii serviciului;  
o îmbunătăţirea calităţii serviciului, in interesul general comun al 

locuitorilor;  
o atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia 

mediului;  
o o politica tarifara coerenta si echilibrata la nivelul intregii arii a delegarii;  
o tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei;  
o implementarea principiului “poluatorul plateste”;  
o atragerea fondurilor pentru finanţarea investiţiilor in infrastructura 

tehnico-edilitara;  
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o consultarea asociatilor de utilizatori la stabilirea politicilor si strategiilor 
locale;  

o monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si 
responsabilitatilor asumate de operator;  

o asigurarea protectiei utilizatorilor.  

DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU COMUNA CICIRLAU 

- indeplinirea obligatiilor asumate prin actul constitutiv si participarea la actiunile 
organizate de ADI; 

- indeplinirea obligatiilor financiare stabilite de ADI; 
- furnizarea si actualizarea datelor pentru Master Planul de alimentare cu apa si 

canalizare; 
- punerea la disoizitia ADI  a tuturor proiectelor studiilor de fezabilitate, studiilor 

hidrologice etc, intocmite de comuna; 
- promovarea acestor documente pentru includerea comunei in proiectul POS 

mediu, faza a doua. 

Obiectivul principal  al comunei pentru perioada 2014-2020 il constituie: 
realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a 60% din gospodariile 
populatiei, 100% din institutiile publice si 90% din agentii economici; 
constructia statiei de epurare; realizarea sistemului de canalizare a apelor 
menajere pentru cel putin 60% din gospodariile populatiei, agentii economici 
si 100% pentru institutiile publice. 

 
 
1.2.9.2.4 PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR 
SOLIDE 

 

Obiectivele comunei in ADI MM GIDM 
- sustinerea proiectului judetean de gestionare integrata a deseurilor menajere; 
- delegarea serviciului de gestionare a deseurilor menajere operatorului regional; 
- furnizarea infomatiilor necesare elaborarii proiectelor asociatiei; 
- indeplinirea obligatiilor ce decurg din statutu de membru al asociatiei; 
- sustinerea si participarea la initiativele si proiectele de protectie a mediului; 
  
1.2.9.2.5 PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA ASOCIATIA COMUNELOR DIN 
ROMANIA 

VIZIUNEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA  

- Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele 
comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică 
judeţeană şi administraţia publică centrală. 
- Realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, 
implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”. 
- Implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi 
economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a 
diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban. 
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- Mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a 
funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică. 
- Atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică 
locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri.                                        
- Reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică 
centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional. 
 

Obiectivele Comunei Cicirlau in cadrul ACOR 
 
- participarea la activitatile de decizie, consultare, informare organizate de 
ACOR, independent sau in cadrul organismelor europene sau regionale din 
care face parte (adunari generale, congrese, expozitii etc); 
- indeplinirea obligatiilor ce rezulta din aderarea la ACOR; 
- participarea la elaborarea punctelor de vedere ale asociatiei, privind diferitele 
acte normative, in procesul de consultare; 
- participarea la evenimentele nationale sau internationale organizate de 
asociatie pentru promovarea satului romanesc; inscrierea comunei la proiectele 
initiate de asociatie; 
- cooperarea cu asociatie in vederea administrarii Muzeului Nicolae Sabou si a 
desfasurarii Festivalului National de Folclor „Alina-te, dor, alina”; 
- solicitarea de consultanta in elaborarea proiectelor in care asociatia are 
colaboratori; 
-   

 

1.2.9.3 Ordinea si linistea publică 

  La nivelul comunei Cicîrlău, ordinea şi siguranţa publică sunt asigurate 
de personalul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramures, Postul de Poliţie 
Cicîrlău, aflat in coordonarea Politiei Romane Tautii Magheraus si de Politia Locala 
Cicirlau.  
Masurile de ordine publica sunt aplicate prin plan de cooperare. 
Pentru situatii speciale, pentru intarirea fortelor locale se solicita sprijinul Jandarmeriei. 
Pe raza de administrare a comunei nu sunt obiective si activitati care sa prezinte risc 
ridicat de deteriorare a linistii publice. 
NU este organizat serviciu de noapte de paza a obiectivelor importante, fiecare 
administrator fiind responsabil de luarea masurilor de paza adecvate. 
 
 

1.2.9.4 Analiza SWOT- administratia publica locala 

Puncte tari 
- desfasurarea activitatii administratiei 

locale pe baza de planuri strategice si 
strategii sectoriale ; 

- relatia optima intre consiliul local si 
aparatul administrativ al primarului ; 

- inceperea implementarii sistemului de 
control managerial/intern ; 

- colaborarea bună între instituţii, la 
nivel local si judetean; 

- comunicarea bună a autorităţilor locale 

Puncte slabe 
- salarizarea necorespunzatoare, 

absenta stimulentelor si motivarii 
personalului din administratia locala; 

- lipsa personalului in domeniul 
achizitiilor publice si managementului 
programelor; 

- lipsa personalului specializat in 
urbanism; 

-  insuficienta personalului necesar 
asistentei sociale; 
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cu cetăţenii;  
- dotare bună a instituţiilor publice cu 

mijloace de informare; 
- existenţa unui serviciu pentru situaţii 

de urgenţă si a unei formatii voluntare; 
- transparenţa la nivel decizional; 
- existenţa paginii web a comunei si 

folosirea acesteia in mod curent si 
eficient; 

- gradul ridicat de clarificare a 
aspectelor legate de domeniul public 
al comunei ; 

- existenta PUG si PUZ actualizate ; 
- calitatea personalului din aparatul 

administrativ ; 
-  administrarea corespunzatoare a 

pajistilor si padurilor comunale ;  

- Insuficienta masurilor de protectie a 
personalului din administratia locala si 
expunerea la diferite riscuri; 

- Nefinalizarea controlului managerial 
intern; 

- Dezvoltarea economica scazuta a 
comunei, cu efecte negative asupra 
bugetului; gradul de saracie al 
populatiei si reticenta in indeplinirea 
obligatiilor financiare; 

- Nefinalzarea aplicarii legilor fondului 
funciar; inexistenta cadastrului 
comunal; 

- Neclaritatile  si disfunctiile in 
delimitarea administrativ teritoriala; 

- Insuficienta fondurilor pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta; 

- Acumularile de debite din amenzi si 
insolventa unor firme; 

- Imperfectiunile legislative; 
- Gradul scazut de implicare a populatiei 

in treburile cetatenesti; 
- Existenta unor litigii cu grupuri de 

cetateni pe probleme patrimoniale; 
 
 

Oportunităţi 
- Dezvoltarea autonomiei si 

descentralizarii pe fondul proceselor 
care au loc la nivel national; 

- Incadrarea organigramei aparatului de 
specialitate al primarului ca urmare a 
modificarilor legislative din 2013; 

- Posibilitatea unei mai bune planificari 
a accesarii fondurilor europene in 
ciclul de finantare 2014-2020; 

- Dezvoltarea capacitatii administrative 
in cadrul unor programe cu finantare 
europeana; 

- Dezvoltarea capacitatii administrative 
prin in cheierea unor parteneriate 
public –privat; 

- Implementarea conceptului dezvoltarii 
locale plasate sub responsabilitatea 
comunitatii; 

- Perfectionarea sistemului de informare 
prin înfiinţarea unor infochioşcuri; 

- îmbunătăţirea sistemului de evaluare a 
calitatii administratiei locale; 

 
 

Ameninţări 
- blocarea programelor de dezvoltare 

locala prin nealocarea fondurilor 
guvernamentale defalcate; 

- neasigurarea veniturilor proprii pentru 
asigurarea functionarii optime  a 
administratiei locale; 

- dezvoltarea economica lenta a 
comunei concomitent cu cresterea 
gradului de saracie al populatiei; 

- cresterea nevoilor de asistenta sociala 
peste posibilitatile locale; 

-  aparitia unor crize prin derularea unor 
proiecte de reorganizare administrativa 
care ar ameninta existenta comunei; 

- Producerea unor dezastre de tipul 
inundatiilor, alunecarilor sau surparilor 
de teren in fostele zone miniere; 
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CAPITOLUL II 
CORELAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  
SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI  CICÎRLĂU 

CU CADRUL STRATEGIC EUROPEAN, NAŢIONAL, REGIONAL ŞI JUDEŢEAN 
 

Fiind ţară membră a Uniunii Europene, România şi-a racordat, din ce în ce mai 
strâns, politica naţională de dezvoltare la politicile, obiectivele, principiile şi 
reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-
economice de tip „european” şi reducerii cât mai rapide a disparităţilor semnificative 
faţă de ţările Uniunii Europene.  
 Priorităţile de dezvoltare la nivel naţional, regional şi judeţean sunt identificate în 
urma analizei cadrului strategic corespunzător fiecărui nivel. Această analiză îşi 
propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au 
asupra comunei Cicîrlău, precum şi importanţa comunei Cicîrlău, reflectată în procesul 
de elaborare a planurilor de dezvoltare.  
 Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pentru perioada prezentă de 
programare strategică, precum şi pentru perioada 2014 – 2020 
 
     2.1 Cadrul strategic european 

POLITICA EUROPEANA DE COEZIUNE 2014-2020 
 
Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de 
coeziune este concepută şi pusă în aplicare, şi anume: 
• concentrarea asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii; 
• recompensarea performanţelor; 
• sprijinirea programării integrate; 
• accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivelor convenite; 
• consolidarea coeziunii teritoriale; şi 
• simplificarea aplicării. 
Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în iunie 2011, a unei 
propuneri referitoare la următorul cadru financiar multianual pentru aceeaşi perioadă: 
un buget pentru aplicarea Strategiei Europa 2020. 
În propunerea sa, Comisia a decis că politica de coeziune ar trebui să rămână un 
element esenţial al următorului pachet financiar şi a subliniat rolul său esenţial în ceea 
ce priveşte aplicarea Strategiei Europa 2020. 
Bugetul total propus pentru perioada 2014–2020 va fi de 376 miliarde EUR, inclusiv 
fondurile pentru noua facilitate „Conectarea Europei”, concepută în vederea creşterii 
numărului proiectelor transfrontaliere în domeniile energiei, transporturilor şi 
tehnologiei informaţiei. 
Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde: 
• un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; 
• trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; şi 
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• două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea 
europeană de cooperare teritorială (GECT). 
 
Regulamentul general este organizat în două părţi. 
Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune referitoare la cele cinci fonduri 
structurale care intră sub incidenţa cadrului strategic comun (FEDR, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR şi EMFF). În acest context, sunt prezentate elementele comune 
privind planificarea strategică şi programarea, obiectivele tematice legate de Europa 
2020, care vor constitui temeiul fondurilor, precum şi dispoziţiile privind cadrul strategic 
comun şi contractele de parteneriat cu fiecare stat membru. Normele comune se referă 
de asemenea la eligibilitate, instrumente financiare şi principii de gestiune şi control. 
A doua parte stabileşte dispoziţii specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. 
Acestea se referă la misiunea şi obiectivele politicii de coeziune, cadrul financiar, 
modalităţile specifice de programare şi raportare, proiectele majore şi planurile de 
acţiune comune. De asemenea, sunt stabilite cerinţele detaliate în materie de gestiune 
şi control din cadrul politicii de coeziune şi modalităţile specifice de gestiune financiară. 
Reglementările specifice fondurilor includ dispoziţii specifice fiecărui fond (FEDR, FSE 
şi Fondul de coeziune), în special în ceea ce priveşte sfera de aplicare a fondurilor, 
priorităţile de investiţii şi indicatorii. 
Normele comune aplicabile FEDR, FSE, Fondului de coeziune, FEADR şi EMFF 
PRINCIPII 
Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre 
acestea se numără parteneriatul şi guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea 
legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale aplicabile, promovarea egalităţii între femei şi 
bărbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă. 
PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ: 
CONCENTRARE TEMATICĂ ASUPRA STRATEGIEI EUROPA 2020 
Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveşte realizarea priorităţilor 
europene, Comisia propune consolidarea procesului de programare strategică. 
Aceasta implică introducerea unui cadru strategic comun, a unor contracte de 
parteneriat şi a unei liste de obiective tematice conforme cu Strategia Europa 2020 şi 
cu orientările integrate ale acesteia. 
Cadrul strategic comun, care urmează să fie adoptat de către Comisie, va stabili 
acţiuni cheie pentru realizarea priorităţilor UE, va oferi orientări privind programarea 
aplicabilă tuturor fondurilor, inclusiv FEADR şi EMFF şi va promova o mai bună 
coordonare a diverselor instrumente structurale ale UE. 
Contractele de parteneriat, convenite la început între Comisie şi statele membre, vor 
stabili contribuţia generală la nivel naţional, corelată cu obiectivele tematice şi cu 
angajamentele legate de acţiuni concrete în vederea realizării obiectivelor Europa 
2020. Obiective clare şi măsurabile vor fi definite într-un cadru de performanţă. 
PERFORMANŢĂ SPORITĂ ŞI CONDIŢIONALITĂŢI 
Pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii privind condiţionalitatea 
pentru a se asigura că finanţarea UE creează stimulente puternice pentru statele 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor Europa 2020. Condiţionalitatea va 
îmbrăca atât forma aşa-numitelor condiţii ex ante, care trebuie să fie îndeplinite înainte 
de plata fondurilor, cât şi a aşa-numitelor condiţii ex post, care vor lega eliberarea 
fondurilor suplimentare de performanţă. 
CONDIŢIONALITĂŢI EX ANTE 
Motivul consolidării condiţionalităţii ex ante pentru aceste fonduri este garantarea 
îndeplinirii condiţiilor necesare pentru un sprijin eficient. Experienţele anterioare 
sugerează că eficacitatea investiţiilor finanţate din fonduri a fost compromisă în unele 
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cazuri de deficienţele politicii naţionale şi ale cadrelor de reglementare şi instituţionale. 
Prin urmare, Comisia propune un număr de condiţionalităţi ex ante, care sunt stabilite 
împreună cu criteriile de îndeplinire a acestora în cadrul regulamentului general. Unele 
condiţii sunt direct legate de obiectivele tematice ale politicii (de exemplu, strategiile 
inteligente de specializare sau cadrul de reglementare adecvat pentru sprijin 
comercial), în timp ce altele se aplică orizontal (de exemplu, achiziţiile publice). 
CONDIŢIONALITĂŢI EX POST 
Condiţionalitatea ex post va determina acordarea unei atenţii mai mari performanţei şi 
atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Aceasta va fi bazată pe realizarea 
obiectivelor de etapă în legătură cu ţintele legate de obiectivele Europa 2020, stabilite 
pentru programele din cadrul contractului de parteneriat. Un total de 5 % din 
bugetul naţional al fiecărui fond va fi retras şi alocat, în cadrul evaluării intermediare a 
performanţei, statelor membre ale căror programe au îndeplinit integral obiectivele lor 
de etapă. În afară de rezerva de performanţă, neîndeplinirea obiectivelor de etapă 
poate duce la suspendarea fondurilor, iar rezultatele slabe grave în ceea ce priveşte 
atingerea ţintelor unui program pot conduce la anularea unor fonduri. 
CONDIŢIONALITĂŢI MACROECONOMICE 
Consolidarea legăturii dintre politica de coeziune şi guvernanţa economică a Uniunii va 
garanta că eficacitatea cheltuielilor în temeiul fondurilor din cadrul strategic comun 
(CSC) este susţinută de politici economice solide. 
Fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie redirecţionate pentru soluţionarea 
problemelor economice cu care se confruntă o ţară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările contractului de parteneriat şi ale programelor în 
sprijinul recomandărilor Consiliului privind abordarea dezechilibrelor macroeconomice 
şi a dificultăţilor sociale şi economice. În cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu reuşeşte să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanţă economică, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a suspenda 
parţial sau total plăţile şi angajamentele. Deciziile privind suspendarea ar trebui să fie 
proporţionale şi eficace, ţinând cont de impactul programelor în cauză asupra situaţiei 
economice şi sociale din statul membru relevant. Atunci când ia decizii privind 
suspendarea, Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, egalitatea de tratament 
între statele membre, ţinând cont în special de impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Suspendările ar trebui încetate şi fondurile ar trebui puse din 
nou la dispoziţia statului membru în cauză de îndată ce acesta ia măsurile necesare. 
În acelaşi timp, se poate aplica o mărire a cuantumului contribuţiilor (cu 10 puncte 
procentuale) atunci când un stat membru primeşte asistenţă financiară prin intermediul 
mecanismului european de stabilitate, reducând astfel povara asupra bugetelor 
naţionale în perioade dificile din punct de vedere economic şi menţinând, în acelaşi 
timp, nivelul general al finanţării UE. 
MODALITĂŢI DE GESTIUNE COMUNE 
Propunerea prevede principii comune de gestiune şi control. Un sistem de acreditare 
naţională a principalelor organisme de control este instituit pentru a pune în evidenţă 
angajamentul statelor membre de a realiza o bună gestiune financiară. Modalităţile pe 
care se bazează asigurarea Comisiei cu privire la corectitudinea cheltuielilor au fost 
armonizate şi noi elemente comune, cum ar fi o declaraţie de asigurare de gestiune şi 
de verificare şi închidere anuală a conturilor, au fost introduse. 
SPRIJINIREA PROGRAMĂRII INTEGRATE 
Comisia propune o abordare mai integrată a investiţiilor UE, inclusiv norme comune de 
eligibilitate şi financiare şi introducerea, ca opţiune, a unor programe finanţate din 
fonduri multiple pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 53  

Propunerea stabileşte, de asemenea, o abordare integrată a dezvoltării locale plasate 
sub responsabilitatea comunităţii, care stimulează punerea în aplicare a unor strategii 
locale de dezvoltare de către grupuri comunitare, inclusiv autorităţi locale, ONG-uri şi 
parteneri economici şi sociali, pe baza abordării LEADER utilizate în cadrul dezvoltării 
rurale. 
CREŞTEREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
Rolul instrumentelor financiare inovatoare va creşte, prin extinderea sferei de aplicare 
a acestora, printr-o mai mare flexibilizare şi eficientizare a cadrelor de implementare a 
acestora şi prin încurajarea utilizării acestora ca alternativă mai eficientă sau în 
completarea granturilor tradiţionale. Propunerea reprezintă un cadru legal şi 
operaţional mai solid, cu dispoziţii clare şi simplificate privind principalele aspecte 
legate de punerea în aplicare, cum ar fi gestiunea financiară a contribuţiilor UE sau 
combinarea instrumentelor financiare cu granturi. 
Supuse criteriului fezabilităţii, instrumentele financiare pot fi aplicate întregului spectru 
de obiective politice reflectate în cadrul programelor, în scopul investirii în proiecte 
care fac dovada unei capacităţi de rambursare adecvate în situaţii de imperfecţiuni ale 
pieţei. Acestea pot fi utilizate de către statele membre şi autorităţile de management fie 
ca instrumente specifice, fie în baza unor modele predefinite pentru instrumentele 
naţionale sau regionale care permit derularea eficientă a operaţiunilor în conformitate 
cu termenii şi condiţiile standard 
propuse de Comisie. Autorităţile de management pot contribui la rândul lor la 
instrumentele financiare stabilitela nivelul UE, cu resurse care vor fi rezervate pentru 
investiţii, în conformitate cu programele în cauză 
MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Dispoziţiile comune în materie de monitorizare şi evaluare includ rolul şi componenţa 
comitetului de monitorizare, rapoartele anuale de implementare, reuniunile anuale de 
reexaminare, rapoartele privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a 
contractului de parteneriat, evaluările ex ante şi ex post. 
REGULI DE ELIGIBILITATE SIMPLIFICATE ŞI RAŢIONALIZATE 
Accentul se pune pe măsurile menite să garanteze că, costurile administrative sunt 
proporţionale şi că birocraţia este redusă pentru beneficiari. Scopul este acela de a 
armoniza, în măsura posibilului, normele aplicabile tuturor fondurilor. Opţiunile privind 
costurile simplificate, precum ratele forfetare şi sumele forfetare, oferă statelor membre 
modalităţi pentru a introduce o gestionare bazată pe performanţă la nivelul proiectului. 
Dispoziţiile comune privind punerea în aplicare includ norme comune privind 
cheltuielile eligibile, diferitele forme de asistenţă financiară, costurile simplificate şi 
caracterul durabil al operaţiunilor. 
Dispoziţii generale aplicabile FEDR, FSE şi Fondului de coeziune 
ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A CONTRIBUŢIILOR 
Fiecare regiune europeană poate beneficia de sprijin din partea FEDR şi FSE. Totuşi, 
va exista o distincţie între regiunile mai puţin dezvoltate, regiunile de tranziţie şi 
regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului 
produsului intern brut (PIB). 
Regiunile mai puţin dezvoltate: Sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate va rămâne o 
prioritate importantă a politicii de coeziune. Procesul de recuperare a decalajului în 
cazul regiunilor mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic şi social va 
necesita eforturi susţinute pe termen lung. Această categorie se referă la acele regiuni 
al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27. 
Regiunile de tranziţie: Această nouă categorie va fi introdusă pentru a înlocui sistemul 
actual de eliminare progresivă şi de introducere progresivă a asistenţei. Această 
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categorie va cuprinde toate regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 75 % şi 90 % 
din media UE-27. 
Regiunile mai dezvoltate: În timp ce intervenţiile în regiunile mai puţin dezvoltate vor 
rămâne prioritatea politicii de coeziune, există provocări importante care privesc toate 
statele membre, cum ar fi concurenţa globală în economia bazată pe cunoaştere şi 
trecerea la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Această categorie se 
referă la acele regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din PIB-ul 
mediu al UE-27. 
În plus, este creată o plasă de siguranţă pentru toate regiunile care au fost eligibile în 
cadrul obiectivului de convergenţă din perioada 2007–2013, însă al căror PIB pe cap 
de locuitor este mai mare de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27. În ceea ce priveşte 
categoriile de regiuni de tranziţie sau mai dezvoltate, acestea primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cu cel puţin două treimi din alocarea lor pentru 2007–2013. 
Vor fi stabilite cote minime pentru FSE pentru fiecare categorie de regiuni (25 % pentru 
regiunile mai puţin dezvoltate; 40 % pentru regiunile de tranziţie şi 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate), ducând la o cotă minimă globală pentru FSE de 25 % din 
bugetul alocat politicii de coeziune, adică 84 de miliarde EUR. 
Fondul de coeziune va continua să sprijine statele membre al căror venit naţional brut 
(VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de 
investiţii în reţelele transeuropene de transport (TEN-T) şi în domeniul mediului. O 
parte din bugetul Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) va fi rezervată pentru 
finanţarea reţelelor de transport de bază în cadrul facilităţii „Conectarea Europei”. 
Experienţa cadrului financiar actual arată că multe state membre au dificultăţi în a 
absorbi volume mari de fonduri UE într-o perioadă limitată de timp. Mai mult, situaţia 
fiscală din unele state membre a îngreunat şi mai mult eliberarea fondurilor pentru a 
asigura cofinanţarea naţională. În vederea facilitării absorbţiei fondurilor, 
Comisia propune o serie de măsuri: 
• stabilirea la 2,5 % din PIB a plafonului ratelor pentru alocările în domeniul coeziunii; 
• reducerea ratelor de cofinanţare la nivelul fiecărei axe prioritare din cadrul 
programelor operaţionale la 75–85 % în regiunile mai puţin dezvoltate şi în regiunile 
ultraperiferice; 75 % pentru programele europene de cooperare teritorială; 60 % în 
regiunile de tranziţie şi 50 % în regiunile mai dezvoltate; 
• includerea în contractele de parteneriat a anumitor condiţii cu privire la îmbunătăţirea 
capacităţii administrative. 
PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ ORIENTATĂ SPRE REZULTATE 
Comisia propune un proces de programare orientat mai mult către rezultate pentru a 
îmbunătăţi eficacitatea programelor politicii de coeziune. Pe lângă condiţionalităţile ex 
post menţionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o opţiune, a unui tip 
specific de operaţiune, denumită planul comun de acţiune. Planul comun de acţiune va 
fi definit şi gestionat în funcţie de realizările şi rezultatele obţinute, ceea ce va contribui 
la obiectivele specifice ale unui program. 
RAŢIONALIZAREA GESTIUNII ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
Este necesar ca sistemul de gestiune şi control să găsească un echilibru între costurile 
şi riscurile implicate. Rolul Comisiei în reexaminarea ex ante a sistemelor naţionale de 
gestiune şi control va fi proporţional, utilizând o abordare bazată pe risc. Programele 
de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Abordarea bazată pe 
risc reduce costurile administrative şi consolidează asigurarea, întrucât resursele 
Comisiei sunt folosite mai eficient şi direcţionate către zonele în care riscurile sunt mai 
ridicate. 
Propunerea prevede, de asemenea, o închidere anuală obligatorie a operaţiunilor 
finalizate sau a cheltuielilor în cadrul verificării şi închiderii anuale a conturilor. Aceasta 
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urmăreşte să reducă sarcina asociată unei perioade îndelungate de păstrare a 
documentelor pentru beneficiarii individuali, precum şi riscurile asociate cu pierderea 
pistei de audit. 
Procesul de verificare şi închidere anuală a conturilor prevăzut în cadrul revizuirii în 
curs a regulamentului financiar va fi aplicat programelor şi va consolida asigurarea la 
nivelul UE. Comisia va dobândi o asigurare rezonabilă privind corectitudinea 
cheltuielilor în baza declaraţiei anuale de asigurare de gestiune, a conturilor anuale, 
a rapoartelor conexe şi a opiniei anuale de audit privind declaraţia de gestiune şi 
conturile. Aceste documente vor fi prezentate anual pentru anul contabil precedent. 
Totuşi, în cursul anului contabil, când plăţile interimare sunt efectuate de către 
Comisie, asigurarea atinsă poate fi mai limitată. Prin urmare, se propune rambursarea 
cu titlu de plăţi intermediare efectuate de Comisie în cursul anului contabil a 90 % din 
sumele datorate statului membru, iar procentul de 10 % rămas să fie plătit de Comisie 
la închiderea anuală a conturilor, după obţinerea asigurării depline privind 
corectitudinea cheltuielilor. 
Regimul de prefinanţare va asigura că statele membre dispun de lichidităţi suficiente 
pentru a efectua plăţile către beneficiari pentru operaţiunile la faţa locului. 
ORIENTAREA CĂTRE „E-COEZIUNE” 
Gestionarea datelor electronice poate reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, îmbunătăţind în acelaşi timp capacitatea de control a proiectelor şi 
cheltuielilor. Prin urmare, se solicită ca statele membre să instituie, până la sfârşitul 
anului 2014, sisteme care să permită beneficiarilor să transmită toate informaţiile pe 
cale electronică. 
 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 
dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 
FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele 
tematice, prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus 
pe: 
• cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare; 
• îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 
comunicaţiilor; 
• schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
• sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 
• serviciile de interes economic general; 
• infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport; 
• consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 
• infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi 
• dezvoltarea urbană durabilă. 
CONSOLIDAREA CONCENTRĂRII TEMATICE 
Pentru a asigura concentrarea investiţiilor la nivelul UE pe aceste priorităţi, se stabilesc 
alocări minime pentru un anumit număr de zone prioritare. De exemplu, în regiunile 
mai dezvoltate şi de tranziţie, cel puţin 80 % din resursele FEDR la nivel naţional ar 
trebui să fie alocate pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, inovare şi 
sprijin pentru IMM-uri, din care cel puţin 20 % ar trebui să fie alocate pentru eficienţă 
energetică şi energii regenerabile. Regiunile mai puţin dezvoltate ar trebui să dispună 
de o paletă mai largă de priorităţi de investiţii, care să reflecte nevoile mai mari de 
dezvoltare ale acestora. Însă acestea vor trebui să aloce cel puţin 50 % din resursele 
FEDR pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM-
uri. 
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CONSOLIDAREA COEZIUNII TERITORIALE 
Regulamentul propus prevede un accent mai mare pe dezvoltare urbană durabilă. 
Aceasta ar trebui să se realizeze prin alocarea unui procent minim de 5 % din 
resursele FEDR pentru dezvoltare urbană durabilă, prin stabilirea unei platforme de 
dezvoltare urbană pentru promovarea consolidării capacităţilor şi a schimburilor de 
experienţă, 
precum şi prin adoptarea unei liste a oraşelor în care vor fi puse în aplicare acţiuni 
integrate pentru dezvoltare urbană durabilă. 
Propunerea include, de asemenea, sprijin pentru acţiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile în baza unui plafon de 0,2 % din fondurile anuale. 
Se va acorda o atenţie specială zonelor cu caracteristici naturale sau demografice 
specifice, precum şi o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice şi slab 
populate. Un procent de cel puţin 50 % din această alocare suplimentară va trebui să 
fie alocat acţiunilor care contribuie la diversificarea şi modernizarea economiilor 
regiunilor ultraperiferice, punându-se un accent special pe cercetare şi inovare, 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi pe competitivitatea IMM-urilor. 
 
În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul social 
european (FSE) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene destinat 
investirii în oameni. Acesta conferă cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de 
angajare, promovează o educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor 
mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 
Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune: 
(i) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 
(ii) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
(iii) efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al 
învăţării pe tot parcursul vieţii; şi 
(iv) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 
Totuşi, FSE ar trebui să contribuie, de asemenea, la realizarea altor obiective 
tematice, cum ar fi susţinerea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, neinfluenţabilă de schimbările climatice şi eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, intensificarea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, 
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării, precum şi creşterea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). 
CONSOLIDAREA CONCENTRĂRII TEMATICE 
În conformitate cu angajamentul UE faţă de creşterea favorabilă incluziunii, cel puţin 
20 % din sumele alocate FSE ar trebui să fie utilizate pentru promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei. În plus, în cadrul programelor, finanţarea ar trebui să 
se concentreze asupra unui număr limitat de priorităţi de investiţii care stabilesc 
detaliile fiecărui obiectiv tematic. 
CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI 
Propunerea conţine dispoziţii specifice în vederea consolidării parteneriatelor şi a 
încurajării participării active a partenerilor sociali şi a organizaţiilor neguvernamentale 
(ONG-uri) la investiţiile FSE. Aceasta impune alocarea unui cuantum adecvat din 
resursele FSE pentru acţiunile de consolidare a capacităţilor destinate partenerilor 
sociali şi ONG-urilor din regiunile mai puţin dezvoltate. 
CONSOLIDAREA INOVĂRII SOCIALE ŞI A COOPERĂRII TRANSNAŢIONALE 
Activităţile de inovare socială şi cooperare transnaţională sunt încurajate prin 
intermediul unei rate de cofinanţare mai ridicate pentru axele prioritare aferente 
acestora, al unor dispoziţii specifice în materie de programare şi monitorizare şi al unui 
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rol mai important al Comisiei în schimbul şi difuzarea bunelor practici şi a acţiunilor 
comune în cadrul Uniunii. 
CONSOLIDAREA ACCENTULUI PUS DE REZULTATE 
În vederea îmbunătăţirii eficacităţii intervenţiilor FSE, sunt prevăzute dispoziţii specifice 
pentru a asigura concentrarea resurselor. În plus, sunt stabiliţi indicatori comuni pentru 
a permite o monitorizare mai atentă şi pentru a facilita evaluarea impactului investiţiilor 
FSE la nivelul UE. 
 
SIMPLIFICAREA SISTEMULUI DE ALOCARE 
Pentru a facilita utilizarea FSE, în special de către operatorii de mici dimensiuni, 
propunerea de regulament prezintă opţiuni mai simplificate privind costurile. În plus, se 
propune ca, în cazul operaţiunilor mici, statele membre să fie obligate să utilizeze rate 
forfetare sau sume forfetare. Aceasta ar putea uşura sarcina administrativă pentru 
până la 50 % din proiecte. 
CREŞTEREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
Sunt introduse dispoziţii specifice privind instrumentele financiare pentru a încuraja 
statele membre şi regiunile să utilizeze FSE într-un mod mai avantajos, crescând 
astfel capacitatea acestuia de a finanţa acţiuni de susţinere a ocupării forţei de muncă, 
a educaţiei şi a incluziunii sociale. 
 
Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap 
de locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în 
reţelele de transport TEN-T şi în domeniul mediului. 
SPRIJINIREA CONCENTRĂRII TEMATICE 
În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la 
schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, 
precum şi în mediul urban. În conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul 
financiar multianual, investiţiile în energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a 
beneficia de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra 
mediului. Prin urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, 
de asemenea, sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la 
investiţiile în reţeaua transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de 
transport cu emisii reduse de dioxid de carbon şi în transportul urban. 
 
Cooperarea economică teritorială reprezintă un obiectiv al politicii de coeziune şi 
oferă un cadru pentru schimburile de experienţă între actorii de la nivel naţional, 
regional şi local din diferite state membre, precum şi o acţiune comună în vederea 
găsirii unor soluţii comune la probleme comune. Aceasta este cu atât mai importantă 
având în vedere că provocările cu care se confruntă statele membre şi regiunile 
depăşesc tot mai mult frontierele naţionale/regionale şi necesită acţiuni comune şi de 
cooperare la nivelul teritorial adecvat. Prin urmare, cooperarea teritorială europeană 
poate avea, de asemenea, o contribuţie la stimularea noului obiectiv de coeziune 
teritorială al Tratatului de la Lisabona. 
Se propune un regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană în vederea 
acordării unei atenţii sporite contextului multinaţional al programelor şi instituirii unor 
dispoziţii mai specifice pentru programele şi operaţiunile de cooperare, potrivit 
solicitărilor unui număr mare de părţi interesate. Prin urmare, propunerea 
face trimiteri la participarea ţărilor terţe pentru a reflecta mai bine realitatea cooperării. 
Aceasta conţine, de asemenea, trimiteri mai sistematice la rolul pe care grupările 
europene de cooperare teritorială (GECT) îl pot juca în contextul cooperării. 
ALOCAREA FINANCIARĂ 
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Propunerea stabileşte resursele financiare disponibile pentru fiecare componentă şi 
criteriile de alocare a acestora către statele membre. Acestea vor fi alocate după cum 
urmează: 
• 73,24 % pentru cooperare transfrontalieră; 
• 20,78 % pentru cooperare transnaţională; şi 
• 5,98 % pentru cooperare interregională. 
Aceasta include, de asemenea, continuarea mecanismului pentru transferul de resurse 
pentru activităţile de cooperare la frontierele externe ale Uniunii, pentru a fi sprijinite în 
cadrul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat şi al instrumentului de 
asistenţă pentru preaderare. Se promovează sinergiile şi complementaritatea dintre 
programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană şi programele 
finanţate în cadrul instrumentelor externe. 
 
CONSOLIDAREA ABORDĂRII STRATEGICE ŞI A CONCENTRĂRII 
Dispoziţiile privind concentrarea tematică şi priorităţile de investiţii constituie un 
element nou în cadrul propunerii. 
Programele pot alege un număr limitat de priorităţi dintr-o listă tematică de priorităţi de 
investiţii corespunzătoare, în care cooperarea va aduce cea mai mare valoare 
adăugată. În plus, criteriile de selecţie au fost definite mai strict pentru a se asigura că 
se acordă finanţare operaţiunilor cu adevărat comune. Programele vor face, de 
asemenea, obiectul unei evaluări a performanţelor. 
Având în vedere eventualele suprapuneri între macroregiunile existente şi viitoare şi 
zonele vizate de programele transnaţionale şi de bazin maritim, regulamentul propus 
prevede în mod explicit posibilitatea cooperării transnaţionale de a sprijini, de 
asemenea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiilor macroregionale. 
ACCENTUL PUS PE SIMPLIFICARE, RAŢIONALIZARE ŞI REDUCEREA 
BIROCRAŢIEI 
Sunt stabilite modalităţi raţionalizate de punere în aplicare, gestiune financiară şi 
control. De exemplu, numărul de autorităţi implicate în punerea în aplicare a 
programului a fost redus, iar rolurile şi responsabilităţile au fost mai bine definite. De 
asemenea, a fost propus un set de indicatori comuni. 
 
Începând din 2006, partenerii locali şi regionali au reuşit să instituie grupări europene 
de cooperare teritorială (GECT), precum şi un cadru legal comun care să contribuie la 
depăşirea diferenţelor complicate dintre normele şi reglementările de la nivel naţional. 
Comisia propune modificări semnificative referitoare la următoarele aspecte ale 
Regulamentului privind GECT în vigoare: 
• simplificarea instituirii GECT; 
• reexaminarea sferei de activitate; 
• deschiderea GECT către regiunile din afara UE; 
• un regulament de funcţionare mai clar privind recrutarea personalului, cheltuielile şi 
protecţia creditorilor; şi 
• cooperarea practică în vederea furnizării de servicii publice şi locale. 
O MAI MARE FLEXIBILITATE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CALITATEA DE MEMBRU 
Grupările europene de cooperare teritorială doresc de ceva vreme să includă membri 
din afara UE. În temeiul regulamentului, acest lucru va fi posibil acum în anumite 
condiţii. Totuşi, în cazul în care astfel de GECT sunt formate numai din membri dintr-
un singur stat membru şi o ţară terţă, ar fi necesar un temei legal suplimentar în cadrul 
tratatului în ceea ce priveşte cooperarea cu ţările terţe. 
NORMELE PRIVIND INSTITUIREA UNEI GECT ŞI APROBAREA 
DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE RELEVANTE 
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Sunt menţionate criteriile de aprobare sau respingere a GECT de către autorităţile 
naţionale şi este propus un termen limitat pentru examinare şi decizie. 
 
 
STRATEGIA EUROPA 2020- O strategie europeană pentru o crestere inteligentă, 
ecologică si favorabilă incluziunii 
 
REZUMAT 
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese 
economice si sociale si a pus în evidentă deficientele structurale ale economiei 
Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung 
(globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE 
trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Europa poate reusi dacă actionează în 
mod colectiv, ca Uniune. Avem nevoie de o strategie care să ne permită să iesim din 
criză mai puternici si care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă si 
favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a fortei de muncă, 
productivitate si coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a 
economiei sociale de piată a Europei pentru secolul al XXI-lea. 
Europa 2020 propune trei priorităti care se sustin reciproc: 
– crestere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; 
– crestere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive; 
– crestere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 
fortei de muncă, care să asigure coeziunea socială si teritorială. 
UE trebuie să definească directia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest 
scop, Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE: 
– 75% din populatia cu vârsta cuprinsă între 20 si 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 
muncă; 
– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există conditii favorabile în acest sens); 
– rata abandonului scolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% si cel putin 40% 
din generatia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 
– numărul persoanelor amenintate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 
Aceste obiective sunt interconectate si sunt cruciale pentru reusita noastră generală. 
Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situatia 
sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în 
obiective si traiectorii nationale. 
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităti - o crestere inteligentă, 
durabilă si favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea 
acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de actiuni la nivelul national, al 
UE si international. 
Comisia prezintă sapte initiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese 
în cadrul fiecărei teme prioritare: 
– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăti conditiile-cadru si accesul la finantările 
pentru cercetare si inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării 
ideilor inovatoare în produse si servicii care creează crestere si locuri de muncă; 
– „Tineretul în miscare” pentru a consolida performanta sistemelor de educatie si 
pentru a facilita intrarea tinerilor pe piata muncii; 
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– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 
internet de mare viteză si pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piată digitală 
unică gospodăriilor si întreprinderilor; 
– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creste utilizarea surselor regenerabile 
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor si a promova eficienta 
energetică; 
– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăti mediul de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, si a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide 
si durabile în măsură să facă fată concurentei la nivel mondial; 
– „O agendă pentru noi competente si noi locuri de muncă” pentru a moderniza pietele 
muncii si a oferi mai multă autonomie cetătenilor, prin dezvoltarea competentelor 
acestora pe tot parcursul vietii în vederea cresterii ratei de participare pe piata muncii 
si a unei mai bune corelări a cererii si a ofertei în materie de fortă de muncă, inclusiv 
prin mobilitatea profesională; 
– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială 
si teritorială, astfel încât beneficiile cresterii si locurile de muncă să fie distribuite 
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia si excluziunea socială să li se 
acorde posibilitatea de a duce o viată demnă si de a juca un rol activ în societate. 
Aceste sapte initiative emblematice vor angaja atât UE, cât si statele membre. 
Instrumentele UE, în special piata unică, ajutoarele financiare si instrumentele de 
politică externă, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor si îndeplinirea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca prioritate imediată, Comisia identifică măsurile 
care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de iesire din criză, pentru a 
continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea bugetară pentru o 
crestere pe termen lung si pentru a întări coordonarea în cadrul Uniunii economice si 
monetare. 
Pentru a se obtine rezultate va fi nevoie de o guvernantă economică mai puternică. 
Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată 
anterior, care combină prioritătile si principalele obiective, si întocmirea unor rapoarte 
de tară, permitând statelor membre să îsi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la 
o crestere economică durabilă si la sustenabilitatea finantelor publice. La nivelul UE se 
vor adopta orientări integrate care să cuprindă domeniul de aplicare al prioritătilor si 
obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor adresa recomandări specifice. În cazul 
unui răspuns necorespunzător, se pot emite avertismente politice. Prezentarea de 
rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 si evaluarea Pactului 
de stabilitate si creștere se vor efectua simultan, făcându-se însă în continuare 
distinctia între aceste instrumente si mentinând integritatea Pactului. 
Consiliul European se va implica total în noua strategie si va fi punctul focal al 
acesteia. 
Comisia va monitoriza progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor, va 
facilita schimburile politice si va prezenta propunerile necesare orientării actiunii si 
promovării initiativelor emblematice ale UE. Parlamentul European va reprezenta o 
fortă motrice pentru mobilizarea cetătenilor si va juca rolul de colegislator în ceea ce 
priveste initiativele-cheie. 
Această abordare privind instituirea de parteneriate ar trebui extinsă la comitetele UE, 
parlamentele nationale, autoritătile nationale, locale si regionale, partenerii sociali, 
părtile interesate si societatea civilă, astfel încât toti cetătenii să participe la 
îndeplinirea obiectivelor fixate. 
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Comisia propune aprobarea de către Consiliul European, în martie, a abordării 
generale a strategiei si a obiectivelor principale ale UE si, în iunie, a parametrilor 
detaliati ai strategiei, inclusiv a orientărilor integrate si a obiectivelor nationale. De 
asemenea, Comisia asteaptă cu interes observatiile si sprijinul Parlamentului 
European pentru a garanta succesul strategiei Europa 2020. 
1. O PERIOADĂ DE TRANSFORMARE -Criza a anulat progresele înregistrate 
recent 
Recenta criză economică este fără precedent pentru generatia noastră. Progresele 
constante în materie de crestere economică si de creare de locuri de muncă 
înregistrate în ultimii zece ani au fost anulate – PIB-ul european a scăzut cu 4% în 
2009, productia noastră industrială a scăzut la nivelurile din anii ’90, iar 23 de milioane 
de persoane (10% din populatia activă a UE) nu au în prezent un loc de muncă. Criza 
a provocat un soc pentru milioane de cetăteni si a pus în evidentă câteva deficiente 
fundamentale ale economiei noastre. 
Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei cresteri economice viitoare este mult 
mai greu de realizat. Situatia încă fragilă a sistemului nostru financiar frânează 
redresarea, având în vedere dificultătile cu care se confruntă atât întreprinderile, cât si 
gospodăriile pentru a obtine credite, a cheltui si a investi. Finantele noastre publice au 
fost grav afectate, cu deficite medii de 7% din PIB si cu niveluri ale datoriei de peste 
80% din PIB, doi ani de criză anulând astfel progresele realizate în douăzeci de ani de 
consolidare fiscală. Potentialul nostru de crestere s-a înjumătătit în timpul crizei. 
Numeroase planuri de investitii, talente si idei riscă să se piardă din cauza 
incertitudinilor, a scăderii cererii si a lipsei finantărilor. 
Au fost puse în evidentă deficientele structurale ale Europei 
Iesirea din criză reprezintă provocarea imediată, dar cea mai mare provocare este 
aceea de a nu încerca să revenim la situatia anterioară crizei. Chiar si înaintea crizei 
existau multe domenii în care Europa nu avansa destul de rapid în comparatie cu 
restul lumii. 
– Rata medie de crestere a Europei a fost inferioară din punct de vedere structural 
celei a principalilor nostri parteneri economici, în mare parte ca urmare a unui decalaj 
în materie de productivitate care s-a accentuat în ultimii zece ani. Această situatie se 
datorează în mare parte diferentelor existente între structurile antreprenoriale, în 
paralel cu nivelurile scăzute ale investitiilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, 
cu utilizarea insuficientă a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, cu reticenta unor 
segmente ale societătilor noastre de a sustine inovarea, cu obstacolele în calea 
accesului pe piată si cu un mediu de afaceri mai putin dinamic. 
– În pofida înregistrării unor progrese, ratele de ocupare a fortei de muncă în Europa, 
cu o medie de 69% pentru persoanele cu vârsta între 20 si 64 de ani, sunt în 
continuare mult mai scăzute decât în alte părti ale lumii. Numai 63% dintre femei 
lucrează, în comparatie cu 76% dintre bărbati. Numai 46% dintre lucrătorii vârstnici 
(55-64 de ani) au un loc de muncă, comparativ cu peste 62% în SUA si Japonia. Mai 
mult, cetătenii europeni lucrează în medie cu 10% mai putine ore decât cei din SUA 
sau din Japonia. 
– Se înregistrează o accelerare a îmbătrânirii populatiei. Întrucât generatia născută 
după cel de al doilea Război mondial („baby boom”) începe să se pensioneze, 
populatia activă a UE va începe să se reducă începând din 2013-2014. Numărul 
persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani creste, în prezent, de două ori mai rapid 
decât înainte de 2007 (cu aproximativ două milioane de persoane pe an, în comparatie 
cu numărul anterior, de un milion). Scăderea numărului populatiei active, combinată cu 
cresterea proportiei de pensionari va exercita presiuni suplimentare asupra sistemelor 
noastre de protectie socială. 
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Provocările globale se intensifică 
În timp ce Europa trebuie să îsi solutioneze propriile deficiente structurale, lumea 
evoluează rapid si va fi foarte diferită la sfârsitul următorilor zece ani: 
– Economiile noastre sunt tot mai interconectate. Europa va profita în continuare de 
faptul că reprezintă una dintre cele mai deschise economii din lume, însă concurenta 
din partea economiilor dezvoltate si emergente se intensifică. tări precum China si 
India investesc masiv în cercetare si tehnologie, pentru a-si plasa industria pe o pozitie 
superioară în lantul de valori si a înregistra un salt semnificativ în economia mondială. 
Acest lucru exercită presiune asupra competitivitătii anumitor sectoare ale economiei 
noastre, dar fiecare amenintare reprezintă si o oportunitate. Pe măsură ce aceste tări 
se dezvoltă, se vor deschide noi piete pentru multe întreprinderi europene. 
– Finantele mondiale au nevoie în continuare de măsuri corective. Disponibilitatea 
creditelor acordate în conditii usoare, o viziune pe termen scurt si asumarea unor 
riscuri exagerate pe pietele financiare din toată lumea au încurajat comportamentul 
speculativ, contribuind la înregistrarea unei cresteri bazate pe bule speculative si 
crearea unor dezechilibre importante. Europa s-a angajat să găsească solutii mondiale 
în vederea instituirii unui sistem financiar eficient si sustenabil. 
– Provocările legate de climă si de resurse necesită adoptarea unor măsuri drastice. 
Dependenta puternică de combustibilii fosili, precum petrolul, si utilizarea ineficientă a 
materiilor prime expun consumatorii si întreprinderile europene la socuri dăunătoare si 
costisitoare privind preturile, amenintându-ne securitatea economică si favorizând 
schimbările climatice. Cresterea populatiei mondiale de la 6 la 9 miliarde va intensifica, 
la nivel mondial, concurenta pentru resursele naturale si va exercita presiuni asupra 
mediului. UE trebuie să sensibilizeze în continuare alte părti ale lumii în privinta găsirii 
unei solutii globale pentru problemele puse de schimbările climatice, în paralel cu 
punerea în aplicare, pe întreg teritoriul UE, a strategiei privind schimbările climatice si 
energia pe care am convenit-o. 
Europa trebuie să treacă la actiune pentru a evita declinul 
Putem trage următoarele învătăminte de pe urma crizei: 
– Cele 27 de economii ale UE sunt puternic interdependente: criza a subliniat 
legăturile strânse si efectele de contagiune care există între economiile noastre 
nationale, în special în zona euro. Reformele realizate (sau nu) într-o tară afectează 
evolutia situatiei din toate celelalte tări, astfel cum au demonstrat-o evenimentele 
recente. Mai mult, din cauza crizei si a constrângerilor severe în ceea ce priveste 
cheltuielile publice, este mai dificil pentru unele state membre să furnizeze finantări 
suficiente pentru infrastructura de bază de care au nevoie în domenii precum 
transporturile si energia, nu numai pentru a-si dezvolta propriile economii, ci si pentru a 
le permite acestora să participe pe deplin pe piata internă; 
– Coordonarea la nivelul UE functionează: răspunsul la criză a demonstrat că 
rezultatele sunt semnificativ mai bune dacă actionăm împreună. Am demonstrat acest 
lucru prin adoptarea unor măsuri comune pentru a stabiliza sistemul bancar si prin 
adoptarea unui Plan european de redresare economică. Într-o lume globalizată, nicio 
tară nu poate solutiona provocările în mod eficace actionând în mod izolat; 
– UE aduce o valoare adăugată pe scena mondială. UE va influenta deciziile politice 
mondiale numai dacă actionează în mod concertat. O reprezentare mai puternică pe 
plan extern va trebui însotită de o coordonare mai puternică pe plan intern. 
Criza nu a reprezentat un eveniment izolat, care să ne permită să revenim la situatia 
anterioară. Provocările cu care se confruntă Uniunea sunt mai mari decât înainte de 
recesiune, în timp ce marja de manevră de care dispunem este limitată. În plus, restul 
lumii nu a rămas imobil. Rolul consolidat al G20 a demonstrat puterea economică si 
politică din ce în ce mai mare a tărilor emergente. 
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Europa se află în fata unor optiuni clare, dar dificile. Prima dintre acestea este de a 
înfrunta în mod colectiv provocarea imediată pe care o reprezintă redresarea si 
provocările pe termen lung - globalizarea, presiunile exercitate asupra resurselor, 
îmbătrânirea - pentru a compensa pierderile recente, pentru a redeveni competitivi, 
pentru a stimula productivitatea si pentru a înscrie UE pe o traiectorie ascendentă a 
prosperitătii („redresare durabilă”). A doua optiune este de a continua realizarea de 
reforme într-un ritm lent si în mare parte necoordonat, riscând să înregistrăm o 
pierdere permanentă de bunăstare, o rată de crestere lentă („redresare lentă”), care 
poate conduce la niveluri ridicate ale somajului si ale angoasei sociale, precum si la un 
declin relativ pe scena mondială („deceniu pierdut”). 
Trei scenarii pentru Europa anului 2020 
Scenariul 1: Redresare durabilă 
Europa va fi în măsură să revină complet la traiectoria de crestere anterioară crizei si 
să îsi consolideze potentialul pentru a obtine rezultate si mai bune 
Scenariul 2: Redresare lentă 
Europa va suferi o pierdere permanentă de bunăstare si îsi va relua cresterea de la 
acest nivel inferior 
Scenariul 3: Deceniu pierdut 
Europa va suferi o pierdere permanentă de bunăstare si de potential de crestere 
viitoare 
Europa poate să reusească 
Europa are multe atuuri: talentul si creativitatea cetătenilor nostri, o bază industrială 
puternică, un sector al serviciilor solid, un sector agricol prosper si de înaltă calitate, o 
puternică traditie maritimă, piata unică si moneda comună, pozitia de cel mai mare 
bloc comercial din lume si de destinatie principală a investitiilor directe străine. De 
asemenea, putem conta pe valorile noastre puternice, pe institutiile noastre 
democratice, pe atentia pe care o acordăm coeziunii economice, sociale si teritoriale si 
solidaritătii, pe respectul pe care îl purtăm mediului, pe diversitatea culturală, pe 
respectul pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati – pentru a aminti doar 
câteva dintre punctele forte ale Europei. Multe dintre statele membre ale UE se 
numără printre cele mai inovatoare si dezvoltate economii din lume. Însă Europa are 
cele mai mari sanse de reusită dacă actionează în mod colectiv – ca Uniune. 
Confruntate cu evenimente majore în trecut, UE si statele sale membre s-au ridicat de 
fiecare dată la înăltimea provocărilor. În anii ’90, Europa a lansat cea mai mare piată 
unică din lume, sustinută de o monedă comună. În urmă cu doar câtiva ani, Europa a 
încetat a mai fi divizată, odată cu aderarea unor noi state membre la Uniune si 
înscrierea altora pe traiectoria aderării viitoare sau a unei legături mai strânse cu 
Uniunea. În ultimii doi ani, actiunile comune adoptate în momentul culminant al crizei, 
prin intermediul Planului european de redresare, au permis evitarea prăbusirii 
economiei, în timp ce sistemele noastre de protectie socială au contribuit la protejarea 
cetătenilor de conditii si mai grele de viată. 
Europa este în măsură să actioneze pe timp de criză si să îsi adapteze economiile si 
societătile. În prezent, cetătenii europeni traversează din nou o perioadă de 
transformare, pentru a face fată impactului crizei, deficientelor structurale ale Europei 
si intensificării provocărilor mondiale. 
Actionând astfel, iesirea din criză trebuie să constituie pentru noi punctul de intrare 
într-o nouă economie. Pentru ca generatiile actuale si viitoare să se bucure în 
continuare de o viată sănătoasă, de înaltă calitate, bazată pe modelele sociale unice 
ale Europei, trebuie să actionăm acum. Avem nevoie de o strategie care să transforme 
UE într-o economie inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii, caracterizată de 
niveluri ridicate de ocupare a fortei de muncă, productivitate si coeziune socială. 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 64  

Strategia Europa 2020 răspunde acestor cerinte. Este o agendă destinată tuturor 
statelor membre, care ia în considerare diverse nevoi, diferite puncte de plecare si 
particularităti nationale pentru a promova cresterea tuturor. 
2. CRESTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ SI FAVORABILĂ INCLUZIUNII 
Cum dorim să fie Europa în anul 2020? 
Strategia Europa 2020 ar trebui să se axeze pe trei priorităti: 
– crestere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; 
– crestere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive; 
– creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării fortei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială si 
teritorială. 
Aceste trei priorităti se sustin reciproc si oferă o imagine de ansamblu a economiei 
sociale de piată a Europei pentru secolul al XXI-lea. 
Pentru a ne orienta eforturile si progresele, există un consens larg conform căruia UE 
ar trebui să convină asupra unui număr limitat de obiective principale pentru 2020. 
Aceste obiective ar trebui să fie reprezentative pentru perspectiva unei cresteri 
inteligente, durabile si favorabile incluziunii. 
Obiectivele trebuie să fie măsurabile, capabile să reflecte diversitatea situatiilor 
existente în tările membre si să se bazeze pe date suficient de fiabile pentru a permite 
realizarea de comparatii. 
Următoarele obiective au fost selectionate pe această bază - îndeplinirea lor va fi 
esentială pentru reusita noastră până în anul 2020: 
. – rata ocupării fortei de muncă a populatiei cu vârsta cuprinsă între 20 si 64 de ani ar 
trebui să crească de la nivelul actual de 69% la cel putin 75%, inclusiv printr-o mai 
mare implicare a femeilor, a lucrătorilor în vârstă si printr-o mai bună integrare a 
migrantilor pe piata muncii; 
– UE urmăreste în prezent obiectivul de a investi 3% din PIB în cercetare-dezvoltare 
(C-D). 
Obiectivul a reusit să atragă atentia asupra necesitătii ca atât sectorul public, cât si cel 
privat să investească în C-D, dar se concentrează mai mult pe resurse decât pe 
impact. Este necesar, în mod clar, să fie îmbunătăţite condiţiile pentru investiţii ale 
sectorului privat în domeniul C-D în UE si multe dintre măsurile propuse în prezenta 
strategie vor contribui la acest lucru. Este clar, de asemenea, că o abordare comună a 
C-D si a inovării ar lărgi gama de cheltuieli, ceea ce ar fi mai pertinent pentru 
activităţile comerciale şi pentru elementele care stimulează productivitatea. Comisia 
propune păstrarea obiectivului de 3%, în paralel cu dezvoltarea unui indicator care să 
reflecte intensitatea C-D şi inovării; 
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puşin 20% faţă de nivelurile din 
1990 sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens2; creşterea la 20% a 
ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie şi o creştere cu 
20% a eficienţei energetice; 
– un obiectiv referitor la nivelul de studii, care abordează problema abandonului colar 
timpuriu, vizând reducerea ratei de abandon de la valoarea actuală de 15% la 10% și 
majorarea procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii 
superioare de la 31% la cel puțin 40% în 2020; 
– numărul cetățenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului național de sărăcie 
ar trebui redus cu 25%, ceea ce ar însemna scoaterea a peste 20 de milioane de 
persoane din sărăcie. 
Aceste obiective sunt interconectate. De exemplu, asigurarea unor niveluri de studii 
mai ridicate favorizează șansele de angajare, iar înregistrarea unor progrese în ceea 
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ce privește creșterea ratei de ocupare a forței de muncă contribuie la reducerea 
sărăciei. O capacitate sporită de cercetare-dezvoltare și inovare în toate sectoarele 
economiei, combinată cu o utilizare mai eficientă a resurselor va îmbunătăți 
competitivitatea și vor accelera crearea de locuri de muncă. Investirea în tehnologii 
mai ecologice, cu emisii reduse de carbon va proteja mediul, va contribui la 
combaterea schimbărilor climatice și va crea noi oportunități de afaceri și noi locuri de 
muncă. Ar trebui să ne mobilizăm atenția colectivă în scopul îndeplinirii acestor 
obiective. Va fi nevoie de asumarea mai puternică a rolului de lider, de un angajament 
mai ferm și mecanisme eficace de execuție pentru a modifica atitudinile și practicile la 
nivelul UE în vederea obținerii rezultatelor rezumate în aceste obiective. 
Consiliul European din 10-11 decembrie 2009 a concluzionat că, în cadrul unui acord 
global și cuprinzător pentru perioada de după 2012, UE își reiterează oferta 
condiționată de a trece la o reducere cu 30% până în 2020, comparativ cu nivelurile 
din 1990, cu condiția ca și alte țări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile 
ale emisiilor și ca țările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în 
conformitate cu responsabilitățile care le revin și capacitățile de care dispun. 
Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare 
stat membru. 
 În pofida disparităților dintre nivelurile de dezvoltare și nivelurile de viață, Comisia 
consideră că obiectivele propuse sunt relevante pentru toate statele membre, atât noi, 
cât și vechi. Investirea în cercetare-dezvoltare și inovare, în educație și în tehnologii 
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor va aduce beneficii sectoarelor 
tradiționale, zonelor rurale, precum și economiilor bazate pe servicii și cu un nivel 
ridicat de competențe. Va consolida coeziunea economică, socială și teritorială. Pentru 
a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la propria sa 
situație, Comisia propune ca aceste obiective UE să fie transpuse în obiective și 
traiectorii naționale, care să reflecte situația actuală a fiecărui stat membru și nivelul de 
ambiții pe care îl poate atinge în cadrul unui efort european mai larg de îndeplinire a 
acestor obiective. În paralel cu eforturile depuse de statele 
membre, Comisia va propune o gamă ambițioasă de acțiuni la nivelul UE, menite să 
înscrie UE pe o nouă traiectorie de creștere, mai durabilă. Eforturile depuse la nivelul 
UE și cele depuse la nivel național ar trebui să se susțină reciproc. 
Creștere inteligentă – o economie bazată pe cunoaștere și inovare 
Creșterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente 
motrice ale viitoarei creșteri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătățim calitatea 
sistemelor noastre de învățământ, să întărim performanța în cercetare, să promovăm 
inovarea și transferul de cunoștințe în Uniune, să folosim pe deplin tehnologiile 
informației și comunicațiilor și să ne asigurăm că ideile inovatoare pot fi transpuse în 
noi produse și servicii care generează creștere, locuri de muncă de calitate și care 
contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană și 
mondială. Însă, pentru a reuși, toate acestea trebuie corelate cu spiritul antreprenorial, 
finanțele și cu accentul pe nevoile utilizatorilor și pe oportunitățile pieței. 
Europa trebuie să acționeze în următoarele domenii: 
– Inovare: În Europa, cheltuielile destinate C-D se situează sub 2%, comparativ cu 
2,6% în SUA și 3,4% în Japonia, în principal ca urmare a nivelului redus al investițiilor 
private. Nu contează numai valorile absolute ale acestor cheltuieli – Europa trebuie să 
se concentreze pe impactul și componența cheltuielilor cu cercetarea și să 
îmbunătățească condițiile pentru investițiile sectorului privat în C-D în UE. Ponderea 
mai redusă în UE a firmelor high-tech justifică jumătate din decalajul nostru față de 
SUA. 
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– Educație, formare și învățare de-a lungul vieții: Un sfert din toți elevii au competențe 
slabe de citire, unul din șapte tineri abandonează studiile și formarea prea devreme. 
Aproximativ 50% ating un nivel mediu de calificare, însă acesta nu este suficient 
pentru a răspunde nevoilor pieței. Mai puțin de o persoană din trei din populația cu 
vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani are o diplomă universitară, comparativ cu 40% în 
SUA și peste 50% în Japonia. 
Potrivit indicelui Shanghai, numai două universități europene figurează în clasamentul 
mondial al primelor 20 de universități. 
– Societatea digitală: Cererea globală pentru tehnologiile informației și comunicațiilor 
reprezintă o piață în valoare de 2 000 miliarde €, însă numai un sfert din aceasta 
provine de la firme europene. De asemenea, Europa este în urmă în ceea ce privește 
internetul de mare viteză, ceea ce afectează capacitatea acesteia de inovare, inclusiv 
în zonele rurale, precum și în ceea ce privește diseminarea online a cunoștințelor și 
distribuția online de bunuri și servicii. 
Acțiunile în cadrul acestei priorități vor duce la eliberarea potențialului inovator al 
Europei, ameliorând rezultatele în domeniul educației, calitatea și rezultatele instituțiilor 
de învățământ și valorificând avantajele economice și sociale ale societății digitale. 
Aceste politici ar trebui realizate la nivel regional, național și european. 
Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” 
Obiectivul acestei inițiative este de a recentra politica în domeniul cercetării-dezvoltării 
și inovării spre provocările cu care se confruntă societatea noastră, precum 
schimbările climatice, energia și utilizarea eficientă a resurselor, sănătatea și 
schimbările demografice. Fiecare verigă din lanțul inovării ar trebui consolidată, de la 
cercetarea fundamentală la comercializare. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– definitivarea spațiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de 
cercetare centrată pe provocări precum securitatea energetică, transporturile, 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, sănătatea și îmbătrânirea, 
metodele de producție ecologice și gestionarea terenurilor, precum și consolidarea 
programării comune cu statele membre și regiunile; 
– îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor să inoveze, crearea 
unui brevet european unic și a unei instanțe specializate în materie de brevete, 
modernizarea cadrului de protejare a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale, 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la protecția proprietății intelectuale, accelerarea 
instituirii unor standarde interoperabile; îmbunătățirea accesului la capital și utilizarea 
deplină a politicilor care vizează cererea, de exemplu prin achiziții publice și 
reglementare inteligentă); 
– lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE și nivelurile 
naționale, în vederea accelerării dezvoltării și utilizării tehnologiilor necesare pentru a 
răspunde provocărilor identificate. Primul parteneriat va avea în vedere următoarele 
elemente: „crearea bioeconomiei până în 2020”, „tehnologiile generice esențiale care 
contribuie la modelarea viitorului industrial al Europei” și „tehnologiile care să le 
permită persoanelor în vârstă să trăiască în mod independent și să fie activi în 
societate”; 
– consolidarea și dezvoltarea în continuare a rolului instrumentelor UE de susținere a 
inovării (de exemplu, fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurală, programul-
cadru de cercetare-dezvoltare, programul-cadru pentru competitivitate și inovare, 
planul SET), inclusiv printr-o colaborare mai strânsă cu BEI și prin simplificarea 
procedurilor administrative în vederea facilitării accesului la finanțare, în special pentru 
IMMuri, precum și introducerea unor mecanisme inovatoare de stimulare legate de 
piața carbonului, în special pentru cei cu o evoluție rapidă; 
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– promovarea parteneriatelor în materie de cunoaștere și consolidarea legăturilor între 
educație, întreprinderi, cercetare și inovare, inclusiv prin intermediul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT), precum și promovarea spiritului 
antreprenorial prin sprijinirea întreprinderilor tinere inovatoare. 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să reformeze sistemele de cercetare-dezvoltare și inovare de la nivel național (și 
regional) pentru a promova excelența și specializarea inteligentă, să consolideze 
cooperarea între universități, mediul de cercetare și întreprinderi, să pună în aplicare 
programe comune și să întărească cooperarea transfrontalieră în domeniile în care UE 
aduce valoare adăugată pentru și să adapteze procedurile naționale de finanțare în 
consecință, să asigure difuzarea tehnologiei pe teritoriul UE; 
– să garanteze existența unui număr suficient de absolvenți de universități de științe, 
matematică și inginerie și să axeze programele școlare pe creativitate, inovare și spirit 
antreprenorial; 
– să acorde prioritate cheltuielilor destinate cunoașterii, inclusiv prin folosirea 
stimulentelor fiscale și a altor instrumente financiare pentru a promova investiții private 
mai semnificative în cercetare-dezvoltare. 
Inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” 
Obiectivul este de a consolida performanța și atractivitatea internațională a instituțiilor 
de învățământ superior din Europa, de a spori nivelul general de calitate la toate 
nivelurile de educație și formare în UE, combinând atât excelența, cât și echitatea, prin 
promovarea mobilității studenților și a celor care urmează un curs de formare, precum 
și de a îmbunătăți situația încadrării în muncă a tinerilor. La nivelul UE, Comisia va 
depune eforturi pentru: 
– integrarea și consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universităților 
și cele destinate cercetătorilor (precum Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus și Marie 
Curie) și corelarea acestora cu resursele și programele naționale; 
– impulsionarea agendei de modernizare a învățământului superior la nivelul 
programelor școlare, al guvernanței și al finanțării, inclusiv prin evaluarea comparativă 
a performanței universităților și a rezultatelor educaționale în context global; 
– identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de 
mobilitate pentru tinerii profesioniști; 
– promovarea recunoașterii învățării non-formale și informale; 
– lansarea unui Cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor, în care să fie prezentate 
politicile menite să reducă rata șomajului în rândul tinerilor: acest cadru ar trebui să 
promoveze, cu ajutorul statelor membre și al 
partenerilor sociali, intrarea tinerilor pe piața muncii prin intermediul uceniciilor, al 
stagiilor sau al altor experiențe de muncă, inclusiv printr-o inițiativă („Primul loc de 
muncă EURES”) al cărui obiectiv este de a spori șansele tinerilor de ocupare a unui 
loc de muncă prin favorizarea mobilității în UE. 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să efectueze investiții eficiente în sistemele de învățământ și de formare la toate 
nivelurile (de la nivel preșcolar la nivel universitar); 
– să amelioreze rezultatele în domeniul educației, tratând fiecare segment (preșcolar, 
primar, secundar, profesional și universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să 
includă competențele-cheie și care are scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu; 
– să consolideze deschiderea și relevanța sistemelor de învățământ prin instituirea 
unor cadre naționale de calificare și printr-o mai bună direcționare a rezultatelor 
învățării spre nevoile pieței muncii; 
– să faciliteze intrarea tinerilor pe piața muncii prin acțiuni integrate care cuprind, inter 
alia, îndrumare, consiliere și ucenicie. 
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Inițiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa” 
Obiectivul este de a obține beneficii sociale și economice durabile, datorită unei piețe 
unice digitale, bazate pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații interoperabile, care 
să permită accesul tuturor la serviciile în bandă largă până în 2013, accesul tuturor la 
internet de viteză mult mai mare (30 Mbps sau mai mult) până în 2020 și abonarea 
a 50% sau mai mult dintre gospodăriile europene la conexiuni internet de peste 100 
Mbps. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– oferirea unui cadru juridic stabil, care să stimuleze investițiile într-o infrastructură 
pentru internet de mare viteză, deschisă și competitivă, precum și în serviciile conexe; 
– dezvoltarea unei politici eficiente în domeniul spectrului; 
– facilitarea utilizării fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende; 
– crearea unei adevărate piețe unice pentru conținutul și serviciile online (și anume, 
servicii web ale UE sigure și fără frontiere și piețe de conținut digital) care să 
beneficieze de niveluri ridicate de securitate și încredere, de un cadru echilibrat de 
reglementare cu regimuri clare de drepturi, de consolidarea licențelor multiteritoriale, 
de protecție și remunerație adecvate pentru deținătorii de drepturi și de un sprijin activ 
în vederea digitalizării bogatului patrimoniu cultural european și a modelării 
guvernanței globale a internetului; 
– reformarea fondurilor destinate cercetării și inovării și creșterea sprijinului în 
domeniul TIC, astfel încât atuurile tehnologice ale Europei în domenii strategice să fie 
consolidate și să se creeze condițiile ca IMM-urile care înregistrează niveluri ridicate 
de creștere să devină lideri pe piețele emergente și să stimuleze inovarea în domeniul 
TIC în toate sectoarele de activitate; 
– promovarea accesului la internet și adoptarea acestuia de către toți cetățenii 
europeni, în special prin acțiuni de susținere a competențelor digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să elaboreze strategii operaționale privind internetul de mare viteză și să orienteze 
fondurile publice, inclusiv cele structurale, spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investițiile private; 
– să stabilească un cadru juridic pentru coordonarea lucrărilor publice astfel încât 
costurile pentru dezvoltarea rețelelor să se reducă; 
– să promoveze dezvoltarea și utilizarea unor servicii online moderne și accesibile (de 
exemplu, e-guvernare, servicii de asistență medicală online, casa inteligentă, 
competențele informatice, securitatea). 
Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de rolul de lider al 
Europei în cursa pentru dezvoltarea unor noi procese și tehnologii, inclusiv a 
tehnologiilor ecologice, care să accelereze dezvoltarea de rețele inteligente, ce 
folosesc TIC, care să exploateze rețelele de la scara UE și să consolideze avantajul 
competitiv al mediului nostru de afaceri, în special în sectoarele de producție și în 
cadrul IMM-urilor și care să ajute consumatorii să realizeze meritele utilizării eficiente a 
resurselor. O asemenea abordare va ajuta UE să prospere într-o lume cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, care dispune de resurse limitate și să prevină, în același 
timp, degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. 
De asemenea, aceasta va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
Europa trebuie să acționeze în domeniile următoare: 
– Competitivitate: UE a prosperat datorită comerțului, exportând în lumea întreagă și 
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importând atât materii prime, cât și produse finite. Fiind confruntați cu o presiune 
intensă pe piețele de export și pentru un număr tot mai mare de materii prime, trebuie 
să ne îmbunătățim competitivitatea față de partenerii noștri comerciali principali, printr-
o productivitate crescută. Trebuie să abordăm chestiunea competitivității relative în 
cadrul zonei euro și în ansamblul UE. Uniunea Europeană a fost, în mare măsură, în 
avangarda soluțiilor ecologice, însă avantajul acumulat este acum pus în pericol de 
concurenți puternici, în special de China și de America de Nord. UE ar trebui să își 
mențină avantajul pe piața tehnologiilor ecologice, ca o modalitate de a asigura o 
utilizare eficace a resurselor în cadrul întregii economii, eliminând, în același timp, 
blocajele din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimulând, astfel, competitivitatea 
noastră industrială. 
– Combaterea schimbărilor climatice: pentru a ne atinge obiectivele în materie de 
schimbări climatice, este necesar să reducem emisiile de dioxid de carbon mult mai 
rapid în decada care urmează decât în decada precedentă și să exploatăm pe deplin 
potențialul noilor tehnologii, precum posibilitățile de captare și stocare a dioxidului de 
carbon. O utilizare mai eficientă a resurselor ar contribui în mod semnificativ la 
reducea emisiilor, la realizarea de economii și ar stimula creșterea economică. Sunt 
vizate toate sectoarele economiei, nu numai cele care generează un nivel ridicat de 
emisii. De asemenea, trebuie să consolidăm capacitatea de rezistență a economiilor 
noastre în fața riscurilor climatice, precum și capacitatea de prevenire a dezastrelor și 
de reacție la acestea. 
– Energie curată și eficientă: dacă ne vom atinge obiectivele în materie de energie, 
valoarea importurilor noastre de petrol și gaze ar putea scădea cu 60 de miliarde € 
până în 2020. Aceasta nu reprezintă doar o economie din punct de vedere financiar, ci 
este esențială pentru securitatea noastră energetică. Dacă înregistrăm progrese 
suplimentare în ceea ce privește integrarea pieței europene a energiei, PIB-ul ar putea 
crește cu 0,6%-0,8%. 
Simplul fapt de a atinge obiectivul UE ca 20% din energia folosită să provină din surse 
regenerabile ar putea permite crearea a peste 600 000 de locuri de muncă în UE. 
Dacă la aceasta se adaugă obiectivul de 20% privind eficiența energetică, în joc sunt 
peste 1 milion de noi locuri de muncă. 
Pentru a acționa în acest domeniu, este necesară punerea în aplicare a 
angajamentelor noastre referitoare la reducerea emisiilor într-un mod care să 
maximizeze beneficiile și să minimizeze costurile, inclusiv prin difuzarea soluțiilor 
inovatoare în plan tehnologic. În plus, ar trebui să vizăm decuplarea creșterii de 
consumul de energie și să devenim o economie mai eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor. Aceasta nu numai că va oferi Europei un avantaj competitiv, dar va 
și reduce dependența acesteia de resursele de materii prime și de produse de bază 
provenite din exterior. 
Inițiativa emblematică: „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” 
Scopul este sprijinirea tranziției către o economie eficientă în ceea ce privește 
utilizarea resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Obiectivul este de a 
decupla creșterea noastră economică de utilizarea resurselor și de consumul de 
energie, de a reduce emisiile de CO2, de a crește competitivitatea și de a promova o 
securitate energetică sporită. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– mobilizarea instrumentelor financiare ale UE (de exemplu, fondurile pentru 
dezvoltare rurală, fondurile structurale, programul cadru pentru C&D, rețelele 
transeuropene, BEI), ca parte a unei strategii solide de finanțare, care îmbină 
finanțarea UE cu finanțarea publică națională și cu cea privată. 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 70  

– consolidarea unui cadru de utilizare a instrumentelor de piață (de exemplu, certificate 
de emisii, reforma impozitării energiei, cadrul privind ajutoarele de stat, încurajarea 
unei utilizări mai extinse a achizițiilor publice ecologice); 
– prezentarea de propuneri pentru modernizarea și decarbonizarea sectorului 
transporturilor, contribuind, astfel, la creșterea competitivității. Acest lucru poate fi 
realizat printr-un ansamblu de măsuri, de exemplu măsuri de infrastructură precum 
dezvoltarea rapidă a unor infrastructuri de rețea de mobilitate electrică, gestionarea 
eficientă a traficului, logistică mai performantă, urmărirea reducerii emisiilor de CO2 
pentru autovehiculele rutiere, pentru sectoarele aviației și maritim, inclusiv lansarea 
unei inițiative majore privind automobilele ecologice europene, care va contribui la 
promovarea noilor tehnologii, inclusiv a autovehiculelor electrice și hibride, printr-o 
combinație de măsuri de sprijin care cuprind cercetarea, stabilirea unor standarde 
comune și dezvoltarea infrastructurii necesare; 
– accelerarea punerii în aplicare a unor proiecte strategice cu o valoare adăugată 
ridicată pentru Europa, în vederea eliminării principalelor blocaje, în special în 
secțiunile transfrontaliere și nodurile intermodale (orașe, porturi, platforme logistice); 
– finalizarea pieței interne a energiei și punerea în aplicare a planului privind 
tehnologiile energetice strategice (SET). În acest sens, promovarea surselor 
regenerabile de energie constituie, de asemenea, o prioritate; 
– prezentarea unei inițiative privind evoluția rețelelor europene, inclusiv a rețelelor 
transeuropene de energie, către o super-rețea europeană, „rețele inteligente” și 
interconectarea, în special a surselor regenerabile de energie, la rețea (cu sprijinul 
fondurilor structurale și al BEI). În acest sens, este necesară promovarea proiectelor 
de infrastructură de importanță strategică majoră pentru UE în zona baltică, în Balcani, 
în regiunea mediteraneeană și în Eurasia; 
– adoptarea și implementarea unui Plan de acțiune revizuit privind eficiența energetică 
și promovarea unui program substanțial în domeniul utilizării eficiente a resurselor 
(sprijinind atât IMM-urile, cât și gospodăriile) prin utilizarea fondurilor structurale și a 
altor tipuri de fonduri în vederea mobilizării de noi finanțări prin intermediul modelelor 
existente și foarte eficace de scheme de investiții inovatoare. Această măsură ar trebui 
să determine modificări ale modului de consum și de producție; 
– stabilirea unei viziuni privind modificările structurale și tehnologice necesare pentru a 
face tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și rezistentă la schimbările climatice până în 
2050, fapt care va permite UE să își atingă obiectivele privind reducerea emisiilor și 
biodiversitatea. Aceasta include prevenirea dezastrelor și reacția la acestea, precum și 
exploatarea contribuției pe care politicile de coeziune, agricolă, de dezvoltare rurală și 
maritimă o au în lupta împotriva schimbărilor climatice, în special prin măsuri de 
adaptare bazate pe o utilizare mai eficientă a resurselor, care vor contribui, de 
asemenea, la îmbunătățirea securității alimentare la nivel mondial. 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să elimine treptat subvențiile dăunătoare mediului, făcând excepții doar în cazul 
persoanelor defavorizate; 
– să dezvolte instrumente de piață, precum stimulente fiscale și achiziții publice menite 
să adapteze metodele de producție și de consum; 
– să dezvolte infrastructuri energetice și de transport inteligente, modernizate și 
complet interconectate și să utilizeze pe deplin TIC; 
– să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul rețelei 
centrale a UE, care contribuie în mod decisiv la eficacitatea sistemului de transport al 
UE, în ansamblul său; 
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– să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o 
mare parte din emisiile generate și din congestiile rețelelor; 
– să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanță energetică în 
construcții și instrumente de piață precum impozitarea, subvențiile și achizițiile publice 
pentru a reduce consumul de energie și de resurse și să utilizeze fondurile structurale 
pentru a investi în construcția de clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic 
și într-o reciclare mai eficientă; 
– să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie și care ar putea 
crește eficiența în sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe 
folosirea TIC.  
Inițiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării” 
Industria și mai ales IMM-urile au fost grav afectate de criza economică și toate 
sectoarele se confruntă cu provocările generate de globalizare și de adaptarea 
proceselor lor de producție și a produselor lor la o economie cu emisii scăzute de 
carbon. Impactul acestor provocări va fi diferit de la un sector la altul: în timp ce unele 
sectoare vor trebui să se „reinventeze”, altele vor beneficia de noi oportunități de 
afaceri create de aceste provocări. 
Comisia va colabora strâns cu părțile interesate din diverse sectoare (cu 
întreprinderile, cu sindicatele, cu mediul academic, cu ONG-urile, cu organizațiile de 
consumatori) și va elabora un cadru pentru o politică industrială modernă, care să 
sprijine spiritual antreprenorial, să ghideze și să ajute industria pentru a fi în măsură să 
facă față acestor provocări, să promoveze competitivitatea sectorului industriei 
primare, al producției și al serviciilor din Europa și să le ajute să valorifice oportunitățile 
create de globalizare și de economia ecologică. Cadrul va viza toate elementele 
lanțului de valori din ce în ce mai internațional, de la accesul la materii prime la 
serviciile postvânzare. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– stabilirea unei politici industriale care să creeze condițiile cele mai favorabile pentru a 
menține și a dezvolta o bază industrială puternică, competitivă și diversificată în 
Europa, precum și pentru a sprijini tranziția sectoarelor de producție către o utilizare 
mai eficientă a energiei și a resurselor; 
– dezvoltarea unei abordări orizontale a politicii industriale, care să combine diverse 
instrumente de politică (de exemplu, reglementarea „inteligentă”, modernizarea 
achizițiilor publice, normele în materie de concurență și stabilirea de standarde); 
– îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea 
costurilor de tranzacție aferente desfășurării unei activități economice în Europa, prin 
promovarea clusterelor și prin îmbunătățirea accesului convenabil la finanțare; 
– promovarea restructurării sectoarelor aflate în dificultate pentru orientarea acestora 
către activități de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competențelor către 
sectoarele și piețele cu un ritm alert de creștere și prin acordarea de sprijin prin 
intermediul sistemului de ajutoare de stat de care dispune UE și/sau prin Fondul de 
ajustare la globalizare; 
– promovarea tehnologiilor și a metodelor de producție care reduc utilizarea resurselor 
naturale și sporesc investițiile în patrimoniul natural al UE; 
– promovarea internaționalizării IMM-urilor; 
– asigurarea faptului că rețelele de transport și de logistică permit industriei din toată 
Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe piața unică și, într-un context mai larg, pe 
piața internațională; 
– dezvoltarea unei politici spațiale eficace care să pună la dispoziție instrumentele 
necesare depășirii unor provocări-cheie la nivel mondial și care să obțină rezultate, în 
special în ceea ce privește programele Galileo și GMES; 
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– sporirea competitivității sectorului turismului în Europa; 
– revizuirea reglementărilor în vederea sprijinirii tranziției sectoarelor serviciilor și 
producției către o utilizare mai eficientă a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai 
eficientă; îmbunătățirea modului în care sunt definite standardele europene, astfel 
încât standardele europene și internaționale să stimuleze competitivitatea pe termen 
lung a industriei europene. Acest lucru va include promovarea comercializării și a 
adoptării unor tehnologii generice esențiale; 
– reînnoirea strategiei UE de promovare a responsabilității sociale a întreprinderilor, ca 
element-cheie în asigurarea încrederii pe termen lung a angajaților și a consumatorilor. 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv 
prin achiziții publice menite să sprijine inițiativele care încurajează inovarea; 
– să amelioreze condițiile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală; 
– să reducă sarcina administrativă a societăților și să amelioreze calitatea legislației în 
domeniul afacerilor; 
– să colaboreze strâns cu părțile interesate din diverse sectoare (cu întreprinderile, cu 
sindicatele, cu mediul academic, cu ONG-urile, cu organizațiile de consumatori) pentru 
a identifica blocajele și a dezvolta o analiză comună cu privire la modalitățile de a 
menține o bază industrială și de cunoaștere solidă și de a plasa UE într-o poziție de 
lider în ceea ce privește dezvoltarea durabilă la nivel mondial. 
Creștere favorabilă incluziunii – o economie cu o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială 
O creștere favorabilă incluziunii presupune asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate 
ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, 
combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de 
protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, 
precum și pentru a construi o societate solidară. 
De asemenea, este esențial ca beneficiile creșterii economice să fie accesibile în toate 
regiunile Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, consolidând astfel coeziunea 
teritorială. O creștere favorabilă incluziunii presupune să se asigure tuturor cetățenilor 
acces și oportunități pe tot parcursul vieții. Europa trebuie să își valorifice pe deplin 
potențialul de forță de muncă pentru a face față provocărilor pe care le reprezintă 
îmbătrânirea populației și creșterea concurenței mondiale. 
Vor fi necesare politici de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați pentru 
a crește participarea forței de muncă, ceea ce va contribui la creștere și la coeziune 
sociale. 
Europa trebuie să acționeze în următoarele domenii: 
– ocuparea forței de muncă: din cauza schimbărilor demografice, forța de muncă de 
care dispunem este în scădere. Numai două treimi din populația noastră activă are în 
prezent un loc de muncă, în comparație cu peste 70% în SUA și în Japonia. Rata 
ocupării forței de muncă este scăzută în special în rândul femeilor și al lucrătorilor în 
vârstă. Tinerii au fost grav afectați de criză, cunoscând o rată a șomajului de peste 
21%. Se întrevede un risc ridicat ca persoanele neintegrate în câmpul muncii sau care 
au legături slabe cu acesta să piardă teren pe piața muncii; 
– competențele: aproximativ 80 de milioane de persoane au competențe reduse sau 
de bază, însă persoanele mai instruite sunt cele care beneficiază, în principal, de 
posibilitățile oferite de învățarea de-a lungul vieții. Până în 2020, 16 milioane de locuri 
de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de 
muncă pentru care se vor cere competențe reduse va scădea cu 12 milioane. Pentru 
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ca lucrătorii să aibă o viață activă mai îndelungată, este nevoie, de asemenea, să le 
oferim posibilitatea de a dobândi și de a dezvolta noi competențe pe tot parcursul vieții; 
– combaterea sărăciei: înainte de criză, 80 de milioane de persoane erau amenințate 
de 
sărăcie. 19 milioane dintre acestea sunt copii. 8% dintre persoanele care au un loc de 
muncă nu câștigă suficient pentru a ieși din sărăcie. Șomerii sunt, în special, afectați. 
Acțiunile din cadrul acestei priorități vor necesita modernizarea și consolidarea 
politicilor noastre în materie de ocupare a forței de muncă, de educație și de formare, 
precum și a sistemelor noastre de protecție socială, prin sporirea participării pe piața 
muncii și prin reducerea șomajului structural, precum și prin creșterea responsabilității 
sociale a întreprinderilor în cadrul comunității de afaceri. 
În acest sens, va fi important să se asigure accesul populației la centre de îngrijire a 
copiilor și la centre destinate altor persoane aflate în întreținere. Va fi esențial să se 
pună în aplicare principiile privind flexicuritatea și să se ofere cetățenilor posibilitatea 
de a dobândi noi competențe care să le permită să se adapteze la noile condiții și la 
eventualele schimbări de carieră. Va fi nevoie de un efort deosebit pentru a combate 
sărăcia și excluziunea socială și pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate, 
astfel încât beneficiile creșterii să poată fi accesibile tuturor. Capacitatea noastră de a 
face față provocării pe care o reprezintă promovarea unei îmbătrâniri active și 
sănătoase a populației va fi la fel de importantă în asigurarea coeziunii sociale și a 
unei productivități mai ridicate. 
Inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” 
Obiectivul este de a crea condițiile necesare modernizării piețelor muncii pentru a 
crește nivelurile de ocupare a forței de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea 
modelelor noastre sociale. Pentru aceasta este nevoie să promovăm autonomia 
cetățenilor prin dobândirea de noi competențe care să permită forței noastre de muncă 
actuale și viitoare să se adapteze la noile condiții și la eventualele schimbări de 
carieră, să reducă șomajul și să sporească productivitatea muncii. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– definirea și punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, 
împreună cu partenerii sociali europeni, pentru a identifica modalitățile de a îmbunătăți 
gestionarea tranzițiilor economice, de a combate șomajul și de a crește ratele de 
activitate; 
– adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglementării „inteligente”, 
la evoluția modelelor de organizare a muncii (de exemplu, orele de lucru, detașarea 
lucrătorilor) și la noile riscuri la adresa sănătății și a securității muncii; 
– facilitarea și promovarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE și asigurarea unei 
corespondențe mai bune între cererea și oferta de locuri de muncă, prin intermediul 
unui sprijin financiar adecvat acordat din fondurile structurale, în special din Fondul 
social european (FSE), și promovarea unei politici în materie de migrație a lucrătorilor 
cuprinzătoare și orientate către viitor, care să răspundă, într-un mod flexibil, priorităților 
și nevoilor de pe piața muncii; 
– consolidarea capacității partenerilor sociali și valorificarea pe deplin a potențialului de 
soluționare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la 
nivel național/regional, la nivel sectorial și la nivelul întreprinderilor), precum și 
promovarea unei cooperări mai strânse între instituțiile de pe piața muncii, inclusiv 
între serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre; 
– impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educație și formare în 
care să fie implicate toate părțile interesate. Acest lucru ar trebui să aibă drept rezultat 
punerea în aplicare a principiilor învățării de-a lungul vieții (în cooperare cu statele 
membre, cu partenerii sociali și cu experți), inclusiv prin parcursuri educaționale 
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flexibile între diverse sectoare și niveluri de educație și formare și prin sporirea 
atractivității educației și formării profesionale. Partenerii sociali la nivel european ar 
trebui consultați în vederea dezvoltării unei inițiative proprii în acest domeniu; 
– asigurarea dobândirii competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a 
integrării pe piața muncii, precum și a recunoașterii acestora pe tot parcursul educației 
generale, profesionale, superioare și din viața adultă și dezvoltarea unui limbaj și a 
unor instrumente operaționale comune pentru educație/formare și muncă: 
un cadru european pentru aptitudini, competențe și profesii (ESCO). 
La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să pună în aplicare măsurile naționale de flexicuritate, astfel cum s-a convenit în 
cadrul Consiliului European, să reducă segmentarea pieței muncii și să faciliteze 
tranzițiile și reconcilierea vieții profesionale cu viața privată; 
– să analizeze și să monitorizeze în mod regulat eficiența sistemelor fiscale și de 
asigurări sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii, acordând o atenție specială 
persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și eliminând în același timp măsurile care 
descurajează desfășurarea de activități independente; 
– să promoveze noi forme de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată și politici 
de îmbătrânire activă și să sporească egalitatea de șanse între femei și bărbați; 
– să promoveze și să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului 
social; 
– să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin 
instituirea unor cadre naționale ale calificărilor; 
– să asigure dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a 
integrării pe piața muncii, precum și recunoașterea acestora pe tot parcursul educației 
generale, profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul învățării non-
formale și informale; 
– să dezvolte parteneriate între mediul educației/formării și cel al muncii, în special prin 
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educație și formare. 
Inițiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei” 
Obiectivul este de a asigura coeziunea economică, socială și teritorială, ca o 
continuare a anului în curs, care reprezintă Anului european de luptă împotriva sărăciei 
și excluziunii social, în vederea sensibilizării opiniei publice și a recunoașterii 
drepturilor fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea 
socială, acordându-le acestora posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un 
rol activ în societate. 
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru: 
– transformarea metodei deschise de coordonare în materie de excluziune socială și 
de protecție socială într-o platformă de cooperare, de evaluare colegială și de schimb 
de bune practici, precum și într-un instrument de încurajare a angajamentului actorilor 
din sectorul public și privat de a reduce excluziunea socială și de a întreprinde acțiuni 
concrete, inclusiv prin acordarea de sprijin specific din fondurile structurale, în special 
din FSE; 
– elaborarea și punerea în aplicare a unor programe care vizează promovarea inovării 
sociale în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, în special prin punerea la dispoziția 
comunităților defavorizate a unor forme de educație și de formare și a unor oportunități 
inovatoare de încadrare în muncă, combaterea discriminării (de exemplu, a 
persoanelor cu handicap) și dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migranților, 
care să îi ajute pe aceștia să își valorifice la maximum potențialul; 
– evaluarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de protecție socială și 
de pensii și identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului la sistemele de 
sănătate. 
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La nivel național, statele membre vor trebui: 
– să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în domeniul 
combaterii sărăciei și excluziunii sociale; 
– să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează situația specifică a 
grupurilor cu un grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, 
minoritățile, romii, persoanele cu handicap și personale fără adăpost); 
– să își dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura 
un nivel adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală. 
 
3. Investirea în creștere: politica de coeziune, mobilizarea bugetului UE și 
finanțările private 
Coeziunea economică, socială și teritorială va rămâne în centrul strategiei Europa 
2020 pentru a asigura că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate 
către urmărirea priorităților strategiei. Politica de coeziune și fondurile structurale, care 
își păstrează importanța ca elemente de sine stătătoare, reprezintă totodată 
mecanisme-cheie de execuție pentru realizarea priorităților de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în statele membre și în regiunile acestora. 
Criza financiară a avut un impact puternic asupra capacității întreprinderilor și a 
administrațiilor europene de a finanța proiecte de investiții și de inovare. În vederea 
realizării obiectivelor strategiei Europa 2020 este esențial să dispunem de un mediu 
legislativ care să asigure atât eficacitatea, cât și siguranța piețelor financiare. De 
asemenea, Europa trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a mobiliza 
mijloacele sale financiare și pentru a experimenta noi metode de combinare a 
finanțărilor publice și private și de creare a unor instrumente inovatoare de finanțare a 
investițiilor necesare, inclusiv prin intermediul parteneriatelor între sectorul public și cel 
privat (PPP). Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții pot 
contribui la sprijinirea unui „cerc virtuos”, în care inovarea și spiritul antreprenorial pot 
beneficia de finanțări rentabile de la primele investiții până la cotarea pe piețele 
bursiere, în parteneriat cu numeroasele inițiative și scheme publice care sunt deja 
funcționale la nivel național. 
Cadrul financiar multianual al UE va trebui să reflecte, de asemenea, prioritățile pe 
termen lung în materie de creștere. Comisia intenționează să includă aceste priorități, 
odată ce se va ajunge la un acord în această privință, în propunerile sale pentru 
următorul cadru financiar multianual, care urmează să fie prezentat anul viitor. 
Discuțiile ar trebui să nu se limiteze numai la nivelurile de finanțare, ci să abordeze și 
modalitățile în care trebuie concepute instrumentele de finanțare, precum fondurile 
structurale, fondurile destinate agriculturii și dezvoltării rurale, programul-cadru de 
cercetare și programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCI), pentru a contribui 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, astfel încât să se maximizeze 
impactul, să se asigure eficacitate și să se ofere o valoare adăugată a UE. Va fi 
important să găsim modalități de a crește impactul bugetului UE, care, deși este redus, 
poate avea un efect catalizator important atunci când este bine direcționat. 
Comisia va propune acțiuni de dezvoltare a unor soluții de finanțare inovatoare care să 
sprijine obiectivele strategiei Europa 2020 prin: 
– valorificarea pe deplin a posibilităților de sporire a eficienței și a eficacității bugetului 
de care dispune în prezent UE, printr-o ierarhizare mai bună a priorităților și printr-o 
corelare mai bună a cheltuielilor UE cu obiectivele strategiei Europa 2020, în vederea 
eliminării fragmentării actuale a instrumentelor de finanțare ale UE (de exemplu, 
cercetare, dezvoltare și inovare, investiții în infrastructurile-cheie de rețele 
transfrontaliere de energie și transporturi, precum și tehnologii cu emisii reduse de 
carbon). Revizuirea cadrului financiar reprezintă o oportunitate care ar trebui 
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exploatată pe deplin pentru a dezvolta potențialul instrumentelor financiare inovatoare, 
asigurându-se în același timp buna gestiune financiară; 
– elaborarea unor noi instrumente de finanțare, în special în cooperare cu BEI/FEI și 
cu sectorul privat, care să răspundă nevoilor încă neîndeplinite ale întreprinderilor. În 
cadrul viitorului plan de cercetare și inovare, Comisia va coordona, împreună cu 
BEI/FEI, o inițiativă menită să adune capitaluri suplimentare pentru finanțarea 
întreprinderilor inovatoare, aflate în creștere. 
– concretizarea unei piețe europene eficiente a capitalului de risc, care va facilita 
astfel, în mare măsură, accesul direct al întreprinderilor la piețele de capital și va 
analiza metodele de stimulare a acordării de fonduri de către sectorul privat care să 
asigure disponibilitatea finanțărilor pentru întreprinderile tinere și pentru IMM-urile 
inovatoare. 
. 
4. IESIREA DIN CRIZĂ: PRIMII PASI CĂTRE 2020 
Instrumentele de politică au fost utilizate în mod decisiv și pe scară largă pentru a 
contracara criza. 
Politica fiscală a jucat, în măsura posibilităților, un rol expansionist și anticiclic; ratele 
dobânzilor au fost diminuate până la cel mai scăzut nivel cunoscut vreodată și nivelul 
infuziilor de lichidități în sectorul financiar a fost fără precedent. Guvernele au acordat 
băncilor sprijin masiv, prin garanții, prin recapitalizare sau prin „curățarea” bilanțurilor 
de activele depreciate; alte sectoare economice au beneficiat de sprijin prin intermediul 
cadrului temporar și excepțional al ajutoarelor de stat. 
Toate aceste măsuri au fost și sunt în continuare justificate, însă nu li se poate da un 
caracter permanent. Nivelurile ridicate ale datoriei publice nu pot fi susținute pe termen 
nedefinit. Urmărirea obiectivelor strategiei Europa 2020 trebuie să se bazeze pe o 
strategie credibilă de ieșire din criză care să vizeze, pe de o parte, politica bugetară și 
monetară și, pe de altă parte, ajutorul direct acordat de guvern sectoarelor economice, 
în special sectorului financiar. Ordinea de aplicare a acestor 
câteva strategii de ieșire din criză este importantă. Consolidarea coordonării politicilor 
economice, în special în cadrul zonei euro, ar trebui să asigure succesul strategiei 
globale de ieșire din criză. 
4.1. Definirea unei strategii credibile de ieșire din criză 
Date fiind incertitudinile cu privire la perspectivele economice și la vulnerabilitatea 
sectorului financiar, măsurile de sprijin ar trebui retrase numai atunci când se va putea 
considera că redresarea economică nu mai depinde de sprijin extern și când va fi fost 
restaurată stabilitatea financiară. 
Retragerea măsurilor temporare legate de criză ar trebui să se realizeze în mod 
coordonat și să țină seama de eventualele efecte de contagiune propagate de la un 
stat membru la altul și de interacțiunile dintre diversele instrumente de politică. Ar 
trebui restaurată disciplina în materie de ajutoare de stat, începând cu sistarea 
cadrului temporar al ajutoarelor de stat. O astfel de abordare coordonată ar trebui să 
se bazeze pe următoarele principii: 
– retragerea stimulentelor fiscale ar trebui să înceapă de îndată ce redresarea va fi 
certă. Cu toate acestea, dat fiind că momentul oportun poate fi diferit de la o țară la 
alta, este nevoie de un grad înalt de coordonare la nivel european; 
– sprijinul pentru șomajul de scurtă durată ar trebui retras progresiv numai după ce se 
poate considera că există o tendință clară de creștere a PIB-ului și, implicit, după ce 
ocuparea forței de muncă, cu întârzierea obișnuită, va fi început să crească; 
– schemele de ajutor sectorial ar trebui retrase progresiv într-un stadiu incipient 
deoarece presupun costuri bugetare ridicate și se consideră că și-au îndeplinit pe 
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deplin obiectivele, precum și din cauza posibilelor lor efecte de denaturare a pieței 
unice; 
– sprijinul în vederea accesului la finanțare ar trebui să continue până când vor exista 
semne clare că, în general, condițiile de finanțare au revenit la normal; 
– retragerea sprijinului pentru sectorul financiar, începând cu schemele de garanții 
guvernamentale, va depinde de starea economiei, în general, și de stabilitatea 
sistemului financiar, în special. 
4.2. Reforma sistemului financiar 
O prioritate-cheie pe termen scurt va fi restaurarea unui sector financiar solid, stabil și 
sănătos care să fie în măsură să finanțeze economia reală. Acest lucru va necesita 
concretizarea completă și în timp util a angajamentelor G20. Vor trebui îndeplinite, în 
special, cinci obiective: 
– punerea în aplicare a reformelor convenite în ceea ce privește supravegherea 
sectorului financiar; 
– eliminarea lacunelor de reglementare, promovarea transparenței, a stabilității și a 
responsabilității, în special în ceea ce privește instrumentele derivate și infrastructura 
pieței; 
– finalizarea consolidării normelor noastre prudențiale, de contabilitate și de protecție a 
consumatorilor sub forma unui cadru de reglementare unic la nivel european, care să 
reglementeze toate piețele financiare și toți actorii de pe acestea în mod adecvat; 
– consolidarea guvernanței instituțiilor financiare pentru a remedia deficiențele 
identificate în timpul crizei financiare în domeniul identificării și gestionării riscurilor; 
– lansarea unei politici ambițioase care să ne permită, în viitor, să prevenim și, dacă 
este cazul, să gestionăm mai bine eventualele crize financiare și care să analizeze 
totodată, ținând seama de responsabilitatea specifică a sectorului financiar în actuala 
criză, contribuțiile adecvate ale sectorului financiar. 
4.3. Continuarea consolidării bugetare inteligente pentru a se asigura o crestere 
pe termen lung 
Dat fiind că soliditatea finanțelor publice reprezintă un element esențial pentru 
restaurarea condițiilor necesare creșterii durabile și creării de locuri de muncă, avem 
nevoie de o strategie cuprinzătoare de ieșire din criză. Acest lucru va presupune 
retragerea progresivă a sprijinului pe termen scurt acordat în timpul crizei și 
introducerea unor reforme pe termen mediu și lung care să promoveze 
sustenabilitatea finanțelor publice și să sporească potențialul de creștere. 
Pactul de stabilitate și de creștere oferă cadrul adecvat pentru punerea în aplicare a 
strategiilor fiscale de ieșire din criză, iar statele membre prevăd astfel de strategii în 
propriile lor programe de stabilitate și convergență.  
Pentru a sprijini potențialul de creștere economică al UE și sustenabilitatea modelelor 
noastre sociale, consolidarea finanțelor publice în contextul Pactului de stabilitate și de 
creștere implică definirea unor priorități și efectuarea unor alegeri dificile: coordonarea 
la nivelul UE poate ajuta statele membre în acest sens și poate contribui la eliminarea 
efectelor de contagiune. Structura și calitatea cheltuielilor publice este, de asemenea, 
importantă: programele de consolidare bugetară ar trebui să acorde prioritate 
„posturilor generatoare de creștere”, cum ar fi educația și competențele, cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea, investițiile în rețele, de exemplu, internetul de mare viteză, 
interconexiunile rețelelor energetice și de transporturi – adică, principalelor domenii 
tematice ale strategiei Europa 2020. 
Partea din buget consacrată veniturilor este, de asemenea, importantă și ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită calității sistemului de venituri/impozite. Deși nivelul 
impozitelor va trebui să crească, acest lucru ar trebui să se producă, în măsura 
posibilităților, simultan cu introducerea în sistemele fiscale a unor elemente favorabile 
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creșterii. De exemplu, ar trebuie evitată situația din trecut în care creșterea impozitării 
muncii a produs mari pierderi la nivelul locurilor de muncă. În schimb, statele membre 
ar trebui să încerce să transfere sarcina fiscală dinspre impozitarea muncii spre 
perceperea de taxe de mediu, în cadrul unei ecologizări a sistemelor fiscale. 
Consolidarea fiscală si sustenabilitatea financiară pe termen lung vor trebui asociate 
cu reforme structurale importante, în special în ceea ce priveste sistemele de pensii, 
de asistentă medicală, de protectie socială si de educatie. Administratia publică ar 
trebui să valorifice această situatie, transformând-o într-o oportunitate de a spori 
eficienta si calitatea serviciilor. Politica de achizitii publice trebuie să asigure utilizarea 
cât mai eficientă a fondurilor publice, iar pietele de achizitii trebuie mentinute deschise 
în întreaga UE. 
. 
5. OBTINEREA DE REZULTATE: O GUVERNANTĂ MAI PUTERNICĂ 
Pentru a aduce schimbarea dorită, strategia Europa 2020 va trebui să fie mai bine 
directionată, să îsi stabilească obiective clare si criterii de referintă transparente pentru 
evaluarea progreselor înregistrate. Va fi astfel nevoie de un cadru de guvernantă 
puternic, care să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura o punere în 
aplicare în timp util si în mod eficace. 
5.1. Propunere de arhitectură pentru strategia Europa 2020 
Această strategie ar trebui să se articuleze în jurul unui abordări tematice si a unei 
supravegheri mai orientate a fiecărei tări. La baza acestei strategii se află forta 
instrumentelor de coordonare deja existente, si anume: 
– o abordare tematică, care s-ar concentra asupra temelor mentionate în sectiunea 2, 
în special asupra îndeplinirii celor 5 obiective principale. Principalul instrument ar 
consta în programul Europa 2020 si initiativele sale emblematice, care necesită luarea 
de măsuri atât la nivelul UE, cât si la nivelul statelor membre Abordarea tematică 
reflectă dimensiunea UE, arată clar interdependenta economiilor statelor membre si 
permite un grad mai mare de selectivitate în alegerea initiativelor concrete care sustin 
strategia si contribuie la îndeplinirea principalelor obiective UE si nationale; 
– întocmirea unor rapoarte de tară ar contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, ajutând statele membre să definească si să pună în aplicare strategiile 
de iesire din criză, să recapete stabilitatea macroeconomică, să identifice blocajele 
existente la nivel national, să revină la o crestere economică durabilă si să 
redobândească sustenabilitatea finantelor publice. Aceste rapoarte nu vor include 
numai politica fiscală, ci si aspecte macroeconomice esentiale legate de crestere si 
competitivitate (dezechilibrele macroeconomice) si vor trebui să asigure o abordare 
integrată a elaborării si a punerii în aplicare a politicilor, aspect esential în sprijinirea 
alegerilor pe care vor trebui să le facă statele membre, având în vedere constrângerile 
la care sunt supuse din punct de vedere al finantelor publice. Se va acorda o atentie 
specială functionării zonei euro si interdependentei statelor membre. 
În acest scop, rapoartele si evaluările pentru Europa 2020 si pentru Pactul de 
stabilitate si de crestere (PSC) vor fi realizate simultan, pentru a combina mijloacele si 
obiectivele, făcându-se însă în continuare distinctia între instrumente si proceduri si 
mentinând integritatea PSC. Acest lucru înseamnă că ar trebui propuse, în acelasi 
timp, programele anuale de stabilitate si convergentă si programele rationalizate de 
reformă pe care fiecare stat membru le va realiza pentru a stabili atât măsuri de 
raportare privind progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor, cât si 
principalele reforme structurale pentru a depăsi blocajele existente în calea cresterii 
economice. Ambele programe, care ar urma să contină trimiterile încrucisate 
necesare, ar trebui prezentate Comisiei si celorlalte state membre în ultimul trimestru 
al anului. Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS) ar trebui să prezinte, 
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periodic, rapoarte privind riscurile existente la nivel macroeconomic: aceste rapoarte 
vor constitui o contributie importantă la evaluarea generală. 
Comisia va evalua aceste programe si va prezenta un raport privind progresele 
înregistrate în ceea ce priveste punerea în aplicare a acestora. Se va acorda o atentie 
specială provocărilor legate de uniunea economică si monetară. 
Astfel, Consiliul European va dispune de toate informatiile necesare în luarea 
deciziilor. Va avea, asadar, la dispozitie, pentru fiecare stat membru, o analiză a 
situatiei economice si a locurilor de muncă, o situatie generală a bugetului, conditiile 
macrofinanciare si progresele înregistrate în cadrul fiecărei tematici si, în plus, va avea 
o imagine de ansamblu a economiei UE. 
Recomandări privind politicile 
Statelor membre le vor fi adresate recomandări privind politicile atât în contextul 
întocmirii rapoartelor de tară, cât si în cel al abordării tematice a strategiei Europa 
2020. Pentru supravegherea fiecărei tări, acestea vor lua forma unor avize privind 
programele de stabilitate si de convergență, emise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1466/1997 al Consiliului si vor fi însotite de recomandări, în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) din Orientările generale de politică economică. Partea tematică ar 
urma să includă atât recomandări privind ocuparea fortei de muncă (articolul 148), cât 
si recomandări specifice fiecărei tări în alte domenii tematice selectionate (de exemplu, 
mediul de afaceri, inovarea, functionarea pietei unice, energia si schimbările climatice 
etc.), ambele tipuri de recomandări putând fi incluse, în măsura în care au implicatii 
macroeconomice, în recomandările din cadrul Orientărilor generale de politică 
economică mentionate mai sus. Acest sistem de recomandări va contribui si la 
asigurarea coerentei între cadrul macroeconomic si fiscal si agendele tematice. 
Recomandările formulate în contextul supravegherii fiecărei tări ar viza aspecte cu 
implicatii importante atât la nivel macroeconomic, cât si la nivelul finantelor publice, în 
timp ce recomandările din cadrul abordării tematice ar oferi consiliere amănuntită în 
ceea ce priveste provocările microeconomice si cele legate de ocuparea fortei de 
muncă. Aceste recomandări ar fi suficient de precise si, în mod normal, ar oferi un 
termen în care se asteaptă ca statele membre respective să ia măsuri (de exemplu, 
doi ani). Ulterior, statul membru ar stabili actiunile pe care le va întreprinde pentru a 
pune în aplicare recomandarea. În cazul în care, la expirarea termenului, un stat 
membru nu a răspuns în mod corespunzător unei recomandări politice a Consiliului 
sau în cazul în care politicile statului respectiv contravin acesteia, Comisia ar putea 
emite un avertisment de politică [articolul 121(4)]. 
5.2. Contributia părtilor 
Colaborarea este esentială în vederea îndeplinirii acestor obiective. Având în vedere 
faptul că economiile noastre sunt interconectate, vom asista la o reluare a cresterii si a 
gradului de ocupare a fortei de muncă doar dacă toate statele membre se îndreaptă în 
aceeasi directie, tinând cont, totodată, de circumstantele lor specifice. Avem nevoie de 
implicare sporită. Consiliul European ar trebui să ofere strategiei o orientare generală, 
pe baza propunerilor Comisiei, în temeiul unui principiu fundamental: o valoare 
adăugată clară a UE. În această privintă, Parlamentul European joacă un rol deosebit 
de important. Trebuie, de asemenea, consolidată contributia părtilor interesate la nivel 
national si regional, precum si cea a partenerilor sociali.  
Autoritătile nationale, regionale si locale 
Toate autoritătile nationale, regionale si locale ar trebui să pună în aplicare 
parteneriatul, în strânsă colaborare cu parlamentele, precum si cu partenerii sociali si 
reprezentantii societătii civile, contribuind atât la elaborarea, cât si la punerea în 
aplicare a programelor nationale de reformă. 
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Prin stabilirea unui dialog permanent între diversele niveluri de guvernare, prioritătile 
Uniunii sunt aduse mai aproape de cetăteni, consolidând implicarea necesară reusitei 
strategiei Europa 2020. 
Părtile interesate si societatea civilă 
Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor ar trebui asociate mai 
îndeaproape la discutii. Schimbul de bune practici, stabilirea de obiective de referintă 
si crearea de retele – promovate de unele state membre – s-au dovedit a fi un alt 
instrument folositor pentru a genera implicare si dinamism în ceea ce priveste nevoia 
de reformă. 
De aceea, succesul noii strategii va depinde, în mare măsură, de institutiile Uniunii 
Europene, de statele membre si de regiuni, care vor trebui să explice clar de ce sunt 
necesare reformele - inevitabile pentru a mentine calitatea vietii si pentru a asigura 
viabilitatea modelelor noastre sociale -, care sunt asteptările statelor membre si ale 
Europei pentru 2020 si care este contributia pe care o asteaptă din partea cetătenilor, 
a întreprinderilor și a organizațiilor care îi reprezintă. Fiind conștientă de necesitatea 
luării în considerare a circumstantelor si a traditiilor nationale, Comisia va 
propune un set comun de instrumente de comunicare în acest scop. 

                   
                  2.2 SUSTENABILITATEA ZONELOR RURALE 
    (PROIECT DE AVIZ PENTRU SESIUNEA PLENARA DIN 7-9 OCT 2013) 
 
I. RECOMANDĂRI POLITICE 
 
COMITETUL REGIUNILOR 
 
 Importanţa vitalităţii zonelor rurale 
 
- menţionează că, în conformitate cu datele actuale ale Eurostat, peste 23% din 

populaţia UE trăieşte în zone rurale, iar alte 35% trăiesc în regiuni intermediare. 

De asemenea, atrage atenţia asupra faptului că există câteva state membre în 

care numărul persoanelor care trăiesc în zone rurale exclusiv este mult mai 

mare. Este vorba de 17 din cele 27 state membre ale UE, printre care Irlanda 

(73%), Slovacia (50%), Estonia (48%), România (46%), Finlanda, Grecia, 

Lituania şi Danemarca (43%); 

 
- subliniază că zonele rurale dispun de un potenţial imens în ce priveşte resursele 

umane (factori culturali şi sociali), mediul natural, biodiversitatea şi materiile 

prime, precum şi alte resurse economice, deosebit de importante pentru viaţa 

comunităţii din Uniunea Europeană şi pentru dezvoltarea acesteia. În acest 

context, recunoaşte importanţa deosebită a măsurilor de menţinere a vitalităţii 

zonelor rurale în domeniul social, cultural, natural, economic şi al protecţiei 

mediului;  

 
- notează că zonele rurale sunt foarte diverse. În timp ce unele zone sunt victime 

ale problemelor de depopulare, confruntându-se, prin urmare, cu dificultăţi 

serioase, alte regiuni, în principal cele din apropierea zonelor urbane, sunt 

supuse unei presiuni demografice tot mai mari şi cunosc o cerere în creştere 
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pentru suprafeţe de teren. Unele regiuni se luptă încă cu o recesiune serioasă 

în urma crizei economice care a afectat şi agricultura, în timp ce altele se 

bucură de un succes înfloritor datorită turismului şi calităţilor mediului lor 

natural; 

 
- subliniază că nivelul de calitate al vieţii în zonele rurale este un factor 

semnificativ pentru agricultori, familiile acestora, pentru cei care exploatează 

celelalte resurse primare şi cei care le valorifică şi le prelucrează, precum si 

pentru alţi locuitori din localităţile rurale care nu se ocupă cu agricultura, atunci 

când decid dacă să locuiască şi să lucreze în continuare în aceste zone. Astfel 

de decizii au impact asupra dimensiunii şi structurii demografice, precum şi 

asupra mentinerii vitalitătii zonelor rurale; 

 
- subliniază necesitatea păstrării şi revigorării valorilor culturale tradiţionale din 

zonele rurale, ca elemente importante ale identităţii locale, regionale, naţionale 

şi europene; 

 
- recunoaşte rolul important al agriculturii în furnizarea unor bunuri publice atât de 

esenţiale precum peisajul rural sau hrana sigură. Prin urmare, sprijină 

finanţarea în continuare din fonduri UE a exploataţiilor agricole implicate în 

furnizarea acestor bunuri. De asemenea, consideră că zonele rurale vor fi cele 

mai vulnerabile în raport cu viitoarele modificări ale scenariilor climatice, 

determinate de schimbările climatice, motiv pentru care se impune includerea 

unor măsuri de atenuare, dar si de adaptare în instrumentele de amenajare și 

gestionare teritorială, precum si bugetare, astfel încât, prin intermediul unor 

mecanisme participative si a practicilor agricole, dezvoltarea durabilă să devină 

posibilă; 

 
- consideră că este necesară educarea societăţii în ansamblu, în special a 

generaţiei mai tinere, pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă şi să aprecieze 

aspectele pozitive ale zonelor rurale şi importanţa menţinerii vitalităţii acestora 

pentru publicul general; 

 
 Dimensiunea financiară a dezvoltării durabile a zonelor rurale 
 
- recunoaşte nevoia de a pune în aplicare şi a îmbunătăţi continuu politica 

agricolă comună (PAC), un instrument comunitar important pentru realizarea 

obiectivelor pe termen scurt şi lung, concentrându-se asupra furnizării de 

rezultate bune în ce priveşte economia naţională şi competitivitatea globală şi 

asupra asigurării coeziunii teritoriale în toate regiunile din statele membre; 

 
- consideră că lumea rurală se va schimba în mod semnificativ din cauza 

impactului politicilor energetice şi de climă, precum şi utilizarea mai eficientă a 

materiilor prime, ceea ce îi poate conferi un rol mai important în sectorul 
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economic primar; de asemenea, este de părere că aceste schimbări trebuie 

avute în vedere chiar acum pentru a asigura faptul că sunt durabile şi includ 

preocupările economice, sociale şi de mediu într-un mod armonios. În plus, 

rotaţia culturilor este încă de interes major în zonele rurale, deoarece reduce 

dependenţa de importurile de soia, îmbunătăţeşte calitatea solului, reduce 

utilizarea îngrăşămintelor, readuce activităţile economice stabile în zonele rurale 

şi restabileşte balanţa comercială a Uniunii Europene. Regretă că avizul 

Comitetului Regiunilor privind plafonarea şi ecologizarea nu a fost luat în 

considerare la adoptarea deciziilor de către şefii de stat şi de guvern, la 26 iunie 

2013, dat fiind că acestea fragilizează mediul rural atât sub aspectul diversităţii, 

cât şi al durabilităţii; 

 
- în acelaşi timp, sprijină finanţarea extensivă din partea Uniunii Europene a 

programelor de stimulare a tinerilor agricultori, precum şi ajutorul financiar 

acordat fermelor de semi-subzistenţă şi fermelor din zonele defavorizate, 

acestea fiind instrumente importante pentru menţinerea vitalităţii zonelor rurale. 

De asemenea, remarcă necesitatea majorării ajutoarelor şi subvenţiilor pentru 

acţiunile de restaurare, conservare şi îmbunătăţire a zonelor protejate, în 

vederea concilierii aspectului de conservare a mediului natural cu cel al 

dezvoltării durabile a zonelor rurale, care îşi asumă responsabilitatea pentru 

majoritatea zonelor protejate; 

 
- menţionează că venitul câştigat de agricultori de pe urma activităţii lor şi a 

plăţilor şi subvenţiilor echivalente primite în cadrul ambilor piloni ai politicii 

agricole comune are un impact semnificativ asupra situaţiei din localităţile rurale 

în care trăiesc şi lucrează pe exploataţiile lor agricole. Acest venit are impact nu 

numai asupra eficienţei activităţilor agricole şi a standardului de viaţă al 

agricultorilor şi familiilor acestora, ci şi asupra veniturilor fiscale ale localităţilor 

în care trăiesc. Nivelul venitului afectează în mod semnificativ nivelul la care 

agricultorii pot ridica standardul de viaţă în zonele rurale şi contribuţia lor la 

acest proces; 

 
- îşi exprimă îngrijorarea faţă de reducerea anticipată a resurselor pentru 

dezvoltare rurală în cadrul perspectivelor financiare 2014-2020. Regretă 

reducerea semnificativă a fondurilor alocate dezvoltării rurale faţă de 

perspectivele financiare 2007-2013, de la 95,7 miliarde EUR la sub 85 de 

miliarde EUR. Rezerva de resurse disponibilă pentru localităţile rurale poate fi 

redusă chiar mai mult conform prevederilor ca statele membre să aibă dreptul 

să transfere până la 15% din resurse de la al doilea la primul pilon PAC (până la 

25% în anumite regiuni UE); 

 
- observă că se ia în considerare posibilitatea de a extinde domeniile în care ar 

putea fi utilizată finanţarea din cadrul celui de-al doilea pilon PAC, pentru a 
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include fondurile fiduciare create pentru a acoperi pierderile financiare cauzate 

de boli ale plantelor sau ale animalelor, incidente de mediu sau reduceri 

substanţiale ale veniturilor agricole, fonduri, care, în mod tradiţional, făceau 

parte din primul pilon PAC. Regretă această situaţie care va duce la reducerea 

în continuare a alocării de resurse pentru îmbunătăţirea infrastructurii tehnice şi 

sociale în zonele rurale; 

 
- regretă că, în ciuda faptului că prin cadrul strategic comun şi acordurile de 

parteneriat se creează condiţiile necesare pentru a favoriza coordonarea şi 

integrarea, acestea nu sunt încă suficiente pentru a asigura dezvoltarea 

durabilă a zonelor rurale. Afirmă cu fermitate că 5% din resursele FEADR 

alocate programului LEADER nu sunt deloc suficiente pentru stimularea unei 

economii rurale bazate pe dezvoltare durabilă. În Avizul său privind dezvoltarea 

locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, CoR notează că este vital să se 

sporească finanţarea de către UE a dezvoltării locale în următoarea perioadă de 

programare; 

 
- sprijină includerea măsurilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii (DLRC) în programele fondurilor structurale sub forma unei strategii 

de dezvoltare locală care să fie pusă în aplicare de părţile interesate la nivel 

local. Cu toate acestea, consideră că o strategie cu mai multe fonduri trebuie să 

fie însoţită de coordonarea necesară între regulamentele care reglementează 

diferitele fonduri. Faza intermediară propusă de Comisie ca soluţie nu este 

suficientă. Chiar dacă competenţa va fi transferată unei singure autorităţi 

administrative, procedurile administrative în sine nu vor fi simplificate. 

Dispoziţiile legislative nu sunt coerente şi există în mod evident riscul de a 

acorda mai mult timp şi resurse evitării reclamaţiilor decât stimulării dezvoltării; 

 
- regretă că folosirea iniţiativei LEADER pentru programele operaţionale FEDER 

şi FSE este opţională şi că poate fi finanţată doar în cadrul celui de-al 9-lea 

obiectiv tematic privind „promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei”. 

Acest principiu va restricţiona marja de manevră a grupurilor de acţiune locale, 

precum şi oportunităţile de exploatare a fondurilor pentru elaborarea strategiilor 

de dezvoltare locală; 

 
- subliniază că, pentru menţinerea unor servicii publice sau private de calitate, 

sunt necesare, adesea, eforturi politice, civice sau financiare majore, care 

implică echilibrarea mai fermă a inegalităţii veniturilor, ceea ce presupune mai 

multă solidaritate între cetăţeni; 

 
- anticipează că dereglementarea în continuare a pieţelor agricole din Europa va 

spori volatilitatea preţurilor produselor agricole, afectând, în primul rând, 

exploataţiile agricole cu caracter familial de dimensiuni mici şi mijlocii. De 

asemenea, atrage atenţia asupra faptului că liberalizarea cotelor de lapte ar 
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putea duce la creşterea nivelului de industrializare şi concentrarea fermelor 

producătoare de lactate, accelerarea în continuare a exodului rural şi a 

schimbărilor climatice. Consideră în continuare că este important ca fermierii să 

fie recompensaţi pentru beneficiile colective pe care le oferă, de exemplu, 

patrimoniul natural şi cultural reprezentat de păşuni şi peisaje agricole deschise, 

care nu au valoare comercială. Dacă se dovedeşte că eliminarea sistemului de 

cote de lapte duce la metode nedorite de creştere a animalelor, ar fi necesare 

măsuri politice care să sprijine informarea mai clară a consumatorilor şi a pieţei, 

în ansamblu, şi să asigure protecţia animalelor în UE; 

 
- face trimitere la posibilitatea ca activităţile de susţinere a programului de 

dezvoltare rurală, pilonul 2, să fie corelate cu activităţile incluse în fondurile 

regionale, sociale şi de pescuit, adică fondurile CSC. Producţia de biogaz, 

infrastructura terestră pentru TIC, inovarea, dezvoltarea cunoştinţelor de 

specialitate, dezvoltarea întreprinderilor şi DLRC (dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii) sunt măsuri incluse în programul de dezvoltare 

rurală, dar care au legătură şi cu alte fonduri şi în cadrul cărora diferite sectoare 

economice pot profita unul de altul, iar cerinţele şi resursele urbane şi rurale se 

îmbină armonios; 

 
 Importanţa legăturilor funcţionale dintre zonele rurale şi urbane 
 
- îşi dă seama de provocările specifice cu care se confruntă localităţile rurale din 

regiunile în care oraşele de dimensiune medie şi oraşele mari au un impact 

direct şi recomandă adoptarea unei abordări funcţionale pentru a identifica 

strategii de dezvoltare pentru aceste zone; 

 
- mentionează că atât orasele, cât şi localităţile rurale din zone funcţionale dispun 

de resurse sociale şi economice valoroase şi foarte utile. La pregătirea unei 

strategii de dezvoltare pentru o zonă funcţională, CoR recomandă analizarea 

tuturor resurselor existente pentru întreaga zonă funcţională şi asigurarea 

faptului că strategia de dezvoltare ţine seama de potenţialul localităţilor rurale şi 

al oraşelor şi că exploatează pe deplin acest potenţial, într-o perspectivă 

durabilă. De asemenea, atrage atenţia asupra potenţialelor pericole pentru 

zonele rurale care rezultă în urma nerespectării principiului dezvoltării 

echilibrate între oraşe şi localităţi rurale şi care pot apărea în situaţia în care un 

oraş îşi exploatează dominanţa economică şi demografică; 

 
- crede că este justificată cooperarea extinsă şi directă dintre localităţile rurale din 

zone funcţionale, în special în procesul de pregătire a strategiilor de negociere 

cu oraşele situate în astfel de zone; 

 
- consideră că este de dorit să se aplice o metodologie care să asigure implicarea 

autorităţilor locale şi a locuitorilor localităţilor urbane şi rurale în procesul de 
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elaborare a strategiilor de dezvoltare durabilă pentru zonele funcţionale. 

Participarea ar trebui să fie garantată atât pe parcursul lucrărilor pregătitoare 

(activităţi de cercetare şi de analiză), cât şi la adoptarea deciziilor care vor 

determina forma finală a strategiei; 

 
- subliniază, de asemenea, că doar o parte din populaţia localităţilor rurale din 

zonele peri-urbane desfăşoară de fapt activităţi agricole. Cei care au migrat din 

oraşe către aceste zone se aşteaptă deseori ca anumite tipuri de activităţi 

agricole, cum ar fi utilizarea îngrăşămintelor naturale sau artificiale, utilizarea 

echipamentelor agricole, creşterea animalelor şi păşunatul etc., susceptibile să 

genereze inconveniente, să înceteze. Se recomandă ca politicile de planificare 

spaţială să anticipeze şi să abordeze aceste probleme în special printr-o 

strategie de dezvoltare durabilă care să concilieze interesele economice, 

sociale şi de mediu ale tuturor şi, de exemplu, prin identificarea zonelor alocate 

producţiei agricole, în vederea minimalizării posibilelor conflicte sociale; 

 
- subliniază că programele de integrare socială în zonele rurale, care se 

confruntă cu un flux continuu de populaţie din zonele urbane, reprezintă o 

oportunitate de abordare a eventualelor conflictele sociale care apar la 

confluenţa dintre diferite stiluri de viaţă, valori şi standarde sociale; 

 
- atrage atenţia asupra necesităţii unei repartizări echitabile a costurilor de 

eliminare a efectelor economice, sociale şi de mediu ale „extinderii urbane” între 

zonele urbane şi rurale; 

 
 Provocările cu care se confruntă localităţile rurale din zonele 
ultraperiferice 

 
- menţionează că marea majoritate a localităţilor rurale se află în afara zonelor de 

influenţă directă a oraşelor mari şi mijlocii. În această situaţie sunt necesare 

instrumente specifice de susţinere a acestor zone. Prin urmare, recomandă ca 

atât politica agricolă comună, cât şi politica de coeziune, pusă în aplicare prin 

intermediul instrumentelor de dezvoltare regională, să includă soluţii care să 

contribuie în mod real la coeziunea teritorială şi să asigure oportunităţi egale de 

dezvoltare, într-o perspectivă durabilă; 

 
- recunoscând importanţa conservării zonelor rurale, solicită sprijin mai consistent 

pentru autorităţile locale, pentru ca acestea să poată crea şi întreţine 

infrastructura tehnică şi socială, care poate avea un rol în menţinerea vitalităţii 

acestor zone; 

 
- scoate în evidenţă legăturile funcţionale dintre zonele rurale ultraperiferice şi 

oraşele mici şi solicită crearea de mecanisme corespunzătoare prin care să se 

stimuleze acţiunile comune, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în aceste 
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zone, în special prin garantarea faptului că oraşele mici furnizează toate 

serviciile locale necesare pentru buna funcţionare a acestor zone; 

 
- menţionează că documentele strategice care stabilesc politica de dezvoltare a 

acestor zone ar trebui să fie rezultatul unor acţiuni comune şi acorduri între 

administraţiile locale învecinate (cooperare bilaterală şi mai extinsă) şi 

cooperarea în domeniul politicii regionale; 

 
 Relaţiile rurale-urbane şi impactul lor semnificativ asupra dezvoltării 

regionale 
 
- subliniază din nou importanţa deosebită şi necesitatea conlucrării şi cooperării 

între localităţile rurale şi oraşe ca părţi ale unor zone funcţionale. La fel, 

recunoaşte că strategiile de dezvoltare din aceste zone ar trebui să identifice un 

cadru multianual care să acopere o perioadă de cel puţin zece ani; 

 
- recomandă ca cooperarea dintre localităţile rurale şi urbane să ia forma unui 

parteneriat teritorial; 

 
- consideră că înainte de lansarea oricărei acţiuni comune, ar trebui să se 

lanseze o dezbatere publică în cadrul unei zone funcţionale, care să conducă la 

decizii suverane ale autorităţilor locale implicate. De asemenea, retragerea 

ulterioară a unei localităţi dintr-o astfel de cooperare într-o zonă funcţională ar 

trebui - dată fiind existenţa unei reţele de infrastructură şi a legăturilor sociale - 

să fie supusă aprobării tuturor oraşelor şi localităţilor angajate în cooperare în 

zona funcţională în cauză; 

 
- atrage atenţia asupra dependenţei reciproce dintre oraşe şi localităţile rurale din 

zonele funcţionale, bazate pe utilizarea în comun a resurselor umane, de mediu 

şi economice şi pe operarea în comun a serviciilor publice; 

 
- având în vedere tendinţele actuale ale stilului de viaţă din comunităţile urbane, 

propune folosirea acestor tendinţe în promovarea beneficiilor vieţii în zonele 

rurale. Pune accentul pe colaborarea în reţea care oferă oportunităţi fără 

precedent de a închega legături strânse între agricultori şi consumatorii de 

alimente. Menţionează că acest tip de iniţiativă poate avea o contribuţie 

semnificativă la dezvoltarea unui nou gen de relaţii rural-urban; 

 
- subliniază că lanţurile de aprovizionare scurte pentru produsele agricole 

contribuie la dezvoltarea producţiei durabile şi a consumului responsabil. 

Acestea răspund la cererea tot mai mare a consumatorilor de produse 

autentice, de sezon, locale şi din interiorul comunităţii. Acesta este un model de 

consum responsabil din punct de vedere social, care respectă mediul, reduce 

ambalajele, limitează emisiile de CO2 şi sprijină practicile de producţie durabile. 
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Sprijinul faţă de lanţurile de aprovizionare scurte trebuie să coexiste cu 

încurajarea integrării cooperative, ca factor de consolidare a poziţiei 

agricultorilor pe piaţă. Este esenţială concentrarea ofertei, instrument eficient de 

garantare a unor preţuri echitabile pentru producători şi de satisfacere a cererii 

crescânde de alimente; 

 
- subliniază, totuşi, că producătorii care doresc să se implice în astfel de iniţiative 

se confruntă cu numeroase probleme. Deseori, este dificil să se asigure 

furnizarea permanentă si în mod regulat de bunuri consumatorilor care, în 

general, cer furnizarea continuă de alimente variate şi în cantităţi suficiente. În 

general, acest lucru presupune echipamente costisitoare (de exemplu, vehicule 

speciale adaptate, sisteme de răcire, puncte de vânzare şi facilităşi de 

procesare etc.). De aceea, recomandă sprijinirea acestui tip de activitate; 

 
- observă că accesibilitatea fizică, distanţa mare faţă de centrele de luare a 

deciziilor şi de cercetare şi accesul restricţionat la noile tehnologii sunt toate 

obstacole greu de depăşit în multe zone. Mai mult, participarea forţei de muncă 

din zonele rurale este mai redusă decât în regiunile urbane şi aici se creează 

mai puţine locuri de muncă; 

 
- notează că problemele actuale sunt agravate de noi provocări, cum ar fi efectul 

schimbărilor climatice, pierderea biodiversităţii şi alte probleme de mediu, 

restrângerea zonelor rurale, în special a suprafeţelor agricole, precum şi 

problema îmbătrânirii populaţiei. Subliniază că se impune un efort considerabil 

pentru a înţelege această chestiune şi pentru a lua măsurile necesare pentru 

soluţionarea acesteia, recurgând la politici active de abordare a fenomenului de 

depopulare; 

 
- regretă pierderea dinamismului în zonele rurale în comparaţie cu cele urbane. 

De asemenea, subliniază că cel de-al 5-lea Raport privind coeziunea 

economică, socială şi teritorială, publicat în noiembrie 2010, a pus în evidenţă 

diferenţele socioeconomice dintre regiunile Europei; 

 
- confirmă faptul că nivelul de dezvoltare a zonelor rurale este încă semnificativ 

mai scăzut decât media UE, chiar dacă acestea au făcut paşi spre a recupera 

din diferenţă. Notează că acest decalaj se observă îndeosebi în comparaţie cu 

regiuni predominant urbane. În statele membre ale UE-12, media PIB-ului din 

zonele rurale este cu 73% sub cel din zonele urbane. Decalajul dintre zonele 

rurale şi urbane este foarte vizibil în Europa Centrală şi de Est, precum şi în 

Europa de Sud; 

 
- solicită identificarea sistematică şi completă a regiunilor sărace din zonele rurale 

(cel puţin la nivelul NUTS 3) pentru a asigura utilizarea mai eficientă a 

resurselor destinate combaterii marginalizării sociale; 
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- menţionează din nou că este necesar să se stabilească un cadru de guvernanţă 

pe mai multe niveluri pentru a asigura transformarea eficientă, după 2013, a 

politicilor europene şi naţionale, inclusiv a politicii agricole comune. În acest 

context, apar o serie de incertitudini care trebuie abordate de urgenţă. În timp 

ce acest principiu a fost recunoscut în mod clar în propunerea de reglementare 

generală, nu este clar rolul autorităţilor locale şi regionale în acordurile de 

parteneriat. Regiunile şi comunităţile din zonele rurale nu mai pot fi mulţumite 

doar cu statutul lor de entităţi cofinanţatoare, care nu au nicio influenţă asupra 

selectării priorităţilor sau a implementării şi metodelor de gestionare. Liniile 

directoare elaborate de Comisia Europeană privind conţinutul acordurilor de 

parteneriat ar trebui să sublinieze în mod explicit importanţa implicării 

reprezentanţilor zonelor rurale în pregătirea acestor acorduri. 

 

     2.3 Cadrul strategic la nivel naţional 
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care 

România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-
economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii 
europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare 
strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care 
va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu 
Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru 
dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a 
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice 
şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile 
structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite 
externe etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea 
Europeană şi disparităţilor interne. 

2.4 Cadrul strategic la nivel regional 
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza Legii nr.  

151/1.998 (modificată prin Legea nr. 315/2004) prin asocierea voluntară a 
administraţiilor publice locale, dar nefiind momentan o unitate administrativ-teritorială şi 
neavând personalitate juridică. 

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una dintre cele 8 regiuni de 
dezvoltare din România şi include 6 judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, 
Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.159 km2, reprezentând 14,32 % din 
suprafaţa ţării, cu o populaţie totală de 2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421 
unităţi administrativ-teritoriale: 6 judeţe, 42 de oraşe din care 15 municipii, 398 comune 
şi 1.823 de sate. Regiunea dispune de o poziţie geografică strategică, având graniţe 
cu Ungaria şi Ucraina cât şi cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi Nord-Est din 
România.  

Regiunea este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii 
Apuseni care au un farmec aparte până la patrimoniul cultural-popular deosebit din 
zonele etnografice unice în această parte a Europei.  
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Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită, unde alături de români trăiesc 
peste jumătate (52,8 %) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din 
România, ceea ce a dus la crearea unei identităţi culturale unice.  

Regiunea  Nord-Vest avea în 2004 un PIB/locuitor de 2.850,7 Euro, apropiat de 
media naţională, dar încă departe de media Uniunii Europene. Contribuţia sectoarelor 
economice la formarea PIB-ului regional indică o pondere de 16,3 % pentru 
agricultură, 35 % pentru sectorul secundar şi 46,7 % pentru cel terţiar, din punct de 
vedere evolutiv înregistrându-se creşterea serviciilor şi reducerea activităţilor în 
agricultură. Creşteri semnificative s-au înregistrat în sectorul de construcţii civile şi 
industriale, locuinţe şi centre comerciale. Se constată o serie de diferenţe între judeţe: 
unele mai industrializate, altele bazate pe activităţile primare, în special agricultură şi 
zootehnie. 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII NORD-VEST 2014-2020 
Viziunea şi obiectivele strategice pe termen lung. Viziunea (2027) 
,,Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice 
împreună, respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, 
umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante 
care fac din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. 
Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale 
îndeplineşte un rol strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, 
Sudul si Nordul său. 
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, 
“dezvoltare tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale 
sunt: agricultura, industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), 
industria de maşini şi echipamente, turismul şi IT&C. 
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de 
formare continuă a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel 
internaţional. 
Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alături de 
un nivel al calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din 
Transilvania de Nord una dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa 
Centrala şi de Est.” 
Obiective strategice de dezvoltare pe termen mediu şi lung (2027) 

1. Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în sectoarele de excelenţă 
ale regiunii. 

2. Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, 
informaţii şi valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune 
logistică” 

3. Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea 
asigurării suportului pentru o dezvoltare durabilă 

4. Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi 
patrimonial etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii. 

5. Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi 
trans-regională. 

 
STRATEGIA REGIONALĂ 2014-2020 

OBIECTIV GENERAL 
Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru 
diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale, respectiv creşterea standardului de 
viaţă regional 
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PRIORITĂŢI 
1. Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor locuitorilor din regiune 
1.1. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor în sectoarele prioritare 
1.2. Încurajarea activităţilor de CDI în activităţile economice prioritare şi consolidarea 
capacităţilor de CDI 
1.3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, care utilizează 
eficient resursele şi are în vedere ameninţările datorate schimbărilor 
climatice 
 
2. Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor 
2.1. Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi asigurarea accesului şi integrării în 
reţelele de transport majore de la nivel european şi internaţional 
2.2. Îmbunătăţirea accesului la TIC, a calităţii şi utilizării acestor reţele de către mediul 
privat şi public 
2.3. Asigurarea accesului la energie şi conectarea la reţelele europene 
 
3. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 
3.1. Îmbunătăţirea sistemului de educaţie, a competenţelor şi învăţării pe tot parcursul 
vieţii 
3.2. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 
3.3. Sporirea accesului la servicii sociale de calitate 
3.4. Sporirea accesului la asistenţă medicală convenabilă şi de calitate 
3.5. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
3.6. Regenerarea fizică şi economică a comunităţilor urbane şi rurale defavorizate 
3.7. Protejarea şi conservarea mediului natural şi construit 
 
4. Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor 
din regiune 
4.1. Întărirea capacităţii administrative şi sprijinirea bunei guvernanţe 
 
Corelarea strategiei regionale cu strategia Europa 2020 

Priorităţi 
regionale 

 

Iniţiative 
emblematice 

Europa 
2020/alte 

iniţiative sau 
programe 

majore 
 
 

Obiective tematice 
Europa 2020 

 

Ţinte Europa 2020 
 

1. Creşterea 
numărului 
locurilor de 
muncă şi a 
veniturilor 
locuitorilor 
din regiune 
 

O uniune a 
inovării 
O politică 
industrială 
Integrată 
adaptată erei 
globalizării 
Iniţiativa Orizont 
2020 
Small Business 
Act 

OT 1. Consolidarea 
cercetării, a 
dezvoltării 
tehnologice şi a 
inovării 
OT 3. Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
IMMurilor, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 

- 
investiţiilor în cercetare 
şi dezvoltare în PIB la 2% 
- 
ocupare a populaţiei cu 
vârsta cuprinsă între 20 şi 
64 de ani la 70% 
- 
gaze cu efect de seră 
sub nivelul înregistrat în 
1990 (20%) 
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Priorităţi 
regionale 

 

Iniţiative 
emblematice 

Europa 
2020/alte 

iniţiative sau 
programe 

majore 
 
 

Obiective tematice 
Europa 2020 

 

Ţinte Europa 2020 
 

 
 

OT 4. Sprijinirea 
tranziţiei către o 
economie cu emisii 
scăzute de carbon în 
toate sectoarele 
 

- 
energiei produse provenite 
din surse regenerabile la 
24% 
- 
energetice (19%) 
- 
tinerilor cu vârsta între 30-34 
ani, absolvenţi ai unei forme 
de 
învăţământ terţiar la 26,7% 
-  
persoane expuse 
sărăciei cu 580.000 de 
persoane 
 

2. Creşterea 
accesibilităţii 
regiunii şi a 
mobilităţii 
locuitorilor, 
mărfurilor şi 
informaţiilor 
 

O agendă 
digitală pentru 
Europa 
Iniţiativa 
Conectarea 
Europei 
 

OT 7. Promovarea 
unor sisteme de 
transport durabile şi 
eliminarea blocajelor 
din cadrul 
infrastructurilor 
reţelelor majore 
OT 2. Îmbunătăţirea 
accesului la 
tehnologiile 
informaţiei 
 

-  
gaze cu efect de seră sub 
nivelul înregistrat în 1990 
(20%) 
-  
energiei produse provenite 
din surse 
regenerabile la 24% 
- cienţei 
şi comunicaţiilor, a 
utilizării şi a calităţii acestora 
energetice (19%) 
- 
ocupare a populaţiei cu 
vârsta cuprinsă între 20 şi 
64 de ani la 70% 
-  
persoane expuse 
sărăciei cu 580.000 de 
persoane 
 

3. Creşterea 
calităţii vieţii 
locuitorilor 
din regiune 
 

Tineretul în 
mişcare 
O agendă 
pentru noi 
competenţe şi 

OT 8. Promovarea 
ocupării forţei de 
muncă şi sprijinirea 
mobilităţii forţei de 
muncă 

-
ocupare a populaţiei cu 
vârsta cuprinsă între 20 şi 
64 de ani la 70% 
- 
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Priorităţi 
regionale 

 

Iniţiative 
emblematice 

Europa 
2020/alte 

iniţiative sau 
programe 

majore 
 
 

Obiective tematice 
Europa 2020 

 

Ţinte Europa 2020 
 

noi locuri de 
muncă 
O platformă 
europeană 
pentru 
combaterea 
sărăciei 
O Europă 
eficientă din 
punctul de 
vedere al 
utilizării 
resurselor 
Erasmus pentru 
toţi 
Leonardo da 
Vinci 
Programul 
pentru 
schimbări 
sociale şi 
inovare socială 
 
 

OT 9. Promovarea 
incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei 
OT 10. Investiţiile în 
educaţie, competenţe 
şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii 
OT 5. Promovarea 
adaptării la 
schimbările climatice, 
a prevenirii şi a 
gestionării riscurilor 
OT 6. Protecţia 
mediului şi 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor 
 

părăsire timpurie a şcolii 
sub 11,3% 
-  
tinerilor cu vârsta între 
30-34 ani, absolvenţi ai 
unei forme de 
învăţământ terţiar la 
26,7% 
-
persoane expuse 
sărăciei cu 580.000 de 
persoane 
- 
gaze cu efect de seră sub 
nivelul înregistrat în 1990 
(20%) 
-  
energiei produse 
provenite din surse 
regenerabile la 24% 
-  
energetice (19%) 
 

4. Creşterea 
eficienţei şi 
calităţii 
serviciilor 
oferite de 
administraţia 
publică 
locuitorilor 
din regiune 
 
 

Erasmus pentru 
reprezentanţi ai 
autorităţilor 
locale şi 
regionale 
(Erasmus for 
local and 
regional 
elected 
representatives) 
INTERACT 
INTERREG 
Carta albă 
privind 
guvernanţa 
multilevel 
(White paper on 
multilevel 

OT 11. Consolidarea 
capacităţii 
instituţionale şi 
asigurarea unei 
administraţii publice 
eficiente 
 

- 
persoane expuse 
sărăciei cu 580.000 de 
persoane 
- derii 
energiei produse provenite 
din surse regenerabile la 
24% 
-  
energetice (19%) 
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Priorităţi 
regionale 

 

Iniţiative 
emblematice 

Europa 
2020/alte 

iniţiative sau 
programe 

majore 
 
 

Obiective tematice 
Europa 2020 

 

Ţinte Europa 2020 
 

governance) 
EGTC 
 

 
Încurajarea abordărilor integrate 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 
Investiţii teritoriale integrate 
Operaţiuni integrate 
Planuri de acţiune comune 
Principii orizontale 
Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea 
Dezvoltarea durabilă 
Cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională 
 

Priorităţi Măsuri Acţiuni cheie 
 

1. Creşterea 
numărului 
locurilor de 
muncă şi a 
veniturilor 
locuitorilor din 
regiune 
 

1.1. Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
IMMurilor 
în sectoarele 
prioritare 
 

- Infrastructura de sprijinire a afacerilor 
- Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale: 
start-up-uri şi microîntreprinderi; servicii 
de sprijinire a afacerilor. 
- Sprijin pentru investiţii productive şi 
pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMMurilor, 
asigurarea accesului la credit şi finanţare 
a acestora, precum şi sprijinirea 
antreprenoriatului. 
- Conservarea mediului şi a valorilor 
culturale din zonele rurale, în sprijinul 
protejării mediului şi a diversificării 
economice, în strânsă legătură cu 
activităţile desfăşurate în polii de 
dezvoltare cu care colaborează 
- Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
durabilă a economiei agro-alimentare (în 
special în domeniul creşterii animalelor şi 
a produselor agricole organice: porumb, 
cartofi, floarea-soarelui, plante tehnice, 
fructe şi legume) şi a exploataţiilor silvice. 
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Priorităţi Măsuri Acţiuni cheie 
 

1.2. Încurajarea 
activităţilor de CDI în 
activităţile economice 
prioritare şi 
consolidarea 
capacităţilor de CDI 
 

- Dezvoltarea cercetării în parteneriat 
între universităţi/ institute de cercetare-
dezvoltare-inovare şi întreprinderi 
(industrie) în vederea obţinerii de 
rezultate aplicabile, investiţii în 
infrastructura de C&D&I şi asigurarea 
accesului întreprinderilor, în special IMM-
uri, la activităţi de CD 
- Sprijinirea înfiinţării unor structuri de tip 
clustere şi poli de competitivitate şi 
excelenţă 
 

1.3. Sprijinirea 
tranziţiei către o 
economie cu 
emisii scăzute de 
carbon, care 
utilizează eficient 
resursele şi are 
în vedere 
ameninţările 
datorate schimbărilor 
climatice 
 

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice 
- Creşterea nivelului de utilizare a 
energiilor din surse 
regenerabile 

2. Creşterea 
accesibilităţii 
regiunii şi a 
mobilităţii 
locuitorilor, 
mărfurilor şi 
informaţiilor 
 

2.1. Dezvoltarea unui 
sistem de transport 
durabil şi asigurarea 
accesului şi integrării 
în 
reţelele de transport 
majore de la nivel 
european şi 
internaţional 
 

- Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
rutier care realizează accesul la reţeaua 
TEN-T şi coridoarele pan-europene 
- Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier din afara 
reţelei TEN-T 
- Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport feroviar 
- Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport aerian de pe 
reţeaua TEN-T 
- Promovarea transportului inter-modal 
- Dezvoltarea unor concepte de mobilitate 
urbană integrate 
- Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru 
toate modalităţile de transport 
- Încurajarea utilizării unor modalităţi şi 
mijloace de transport ecologice 
- Minimizarea efectelor negative ale 
transportului asupra mediului 
- Protejarea infrastructurii de transport 
împotriva dezastrelor naturale 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 95  

Priorităţi Măsuri Acţiuni cheie 
 

2.2. Îmbunătăţirea 
accesului la TIC, a 
calităţii şi utilizării 
acestor reţele de 
către mediul privat şi 
public 
 

- Susţinerea utilizării tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor de persoane 
şi firme 
- Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor 
publice electronice moderne de e-
Guvernare, e-Educaţie şi e- Sănătate şi a 
e-economiei 
 

2.3. Asigurarea 
accesului la energie 
şi conectarea la 
reţelele europene 
 

- Extinderea şi dezvoltarea reţelelor de 
transport de energie şi conectarea 
acestora la reţelele europene 
- Reducerea impactului negativ asupra 
mediului al funcţionării sistemului 
energetic 

3. Creşterea 
calităţii vieţii 
locuitorilor din 
regiune 
 
 

3.1. Îmbunătăţirea 
sistemului de 
educaţie, a 
competenţelor şi 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii pentru 
creşterea nivelului de 
participare şi 
absolvire 
la toate nivelurile şi 
formele de 
învăţământ 
 
 
 

- Reducerea abandonului şcolar timpuriu 
- Promovarea accesului egal la sistemul 
învăţământ 
- Creşterea calităţii în educaţia iniţială şi 
TVET 
- Sporirea accesului şi participării la 
învăţământul pe tot parcursul vieţii, 
promovarea educaţiei şi pregătirii pentru 
adulţi, dezvoltarea educaţiei de tip „a 
doua şansă” 
- Îmbunătăţire calităţii şi eficienţei 
învăţământului superior 
- Creşterea competitivităţii capitalului 
uman din educaţie şi cercetare 
- Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a 
dotării şcolilor 
- Sprijinirea dezvoltării campusurilor 
educaţionale 

3.2. Promovarea 
ocupării şi sprijinirea 
mobilităţii forţei de 
muncă 
 

- Creşterea accesului la angajare a 
persoanelor inactive şi şomerilor 
- Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la 
locul de muncă 
- Integrarea durabilă pe piaţa muncii a 
tinerilor 
- Promovarea culturii antreprenoriale 
- Adaptarea la schimbări a angajaţilor, 
angajatorilor şi antreprenorilor 
- Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali 
- Promovarea măsurilor pentru 
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Priorităţi Măsuri Acţiuni cheie 
 

îmbătrânire activă 
- Modernizarea şi consolidarea instituţiilor 
de pe piaţa muncii 
- Sporirea mobilităţii transnaţionale prin 
iniţiative transnaţionale pe piaţa globală a 
muncii 

3.3. Sporirea 
accesului la servicii 
sociale de calitate 
 
 

- Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor 
sociale 
- Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a 
accesului la echipamente şi tehnologii 
moderne/inovative 
 

3.4. Sporirea 
accesului la asistenţă 
medicală 
convenabilă şi de 
calitate 
 

- Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 
- Creşterea calităţii serviciilor medicale şi 
a accesului la echipamente şi tehnologii 
moderne/inovative 
 

3.5. Promovarea 
incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei 
 

- Îmbunătăţirea accesului şi participării 
grupurilor vulnerabile la sistemul 
educaţional şi pe piaţa forţei de muncă 
- Combaterea discriminărilor de orice tip 
- Dezvoltarea economiei sociale şi 
stimularea întreprinderilor sociale 
- Dezvoltarea unei reţele de servicii 
sociale integrate 
- Integrarea comunităţilor marginalizate 
- Promovarea iniţiativelor locale de tip 
LEADER/CLLD, ITI 
 
 

3.6. Regenerarea 
fizică şi economică a 
comunităţilor urbane 
şi rurale defavorizate 
şi elaborarea de 
strategii de 
dezvoltare durabilă 
la nivel de 
comunitate 
 
 

- Planuri de acţiune comune 
- Proiecte integrate de dezvoltare a polilor 
urbani 
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Priorităţi Măsuri Acţiuni cheie 
 

3.7. Protejarea şi 
conservarea mediului 
natural şi antropic 
 

- Restaurarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural mobil/imobil, şi 
natural /situri naturale 
- Stabilirea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia 
naturii/biodiversitate 
- Dezvoltarea sistemelor regionale de 
management al 
apei 
- Dezvoltarea sistemelor de 
management/management 
integrat al deşeurilor 
- Dezvoltarea investiţiilor durabile în 
infrastructura de 
mediu 
- Adaptarea la schimbările climatice şi 
prevenirea şi 
gestionarea riscurilor în zonele selectate 
- Dezvoltarea infrastructurii pentru 
siguranţă publică şi situaţii de urgenţă 
 

4. Creşterea 
eficienţei şi 
calităţii 
serviciilor 
oferite de 
administraţia 
publică 
locuitorilor din 
regiune 
 

4.1. Întărirea 
capacităţii 
administrative şi 
sprijinirea bunei 
guvernanţe 
 

- Întărirea capacităţii administrative de a 
formula politici publice şi implementarea 
unor instrumente specifice şi 
sprijinirea capacităţilor locale pentru 
accesarea fondurilor de dezvoltare 
- formarea personalului din administraţiei 
- Creşterea capacităţii administrative a 
sistemului juridic pentru sprijinirea bunei 
guvernanţe 
- Dezvoltarea de parteneriate de tip 
instituţii publice - mediul privat - mediul 
academic şi de cercetare 
 
 

 
 
 

2.4 Cadrul strategic la nivel judeţean 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Maramureş pentru perioada 2014 - 2020 se 
axează pe aceleaşi sectoare prioritare ca şi strategia regională: competitivitate, 
transporturi, resurse umane, dezvoltare rurală şi mediu. 

La nivel judeţean au fost identificate 2 tipuri de obiective: obiective strategice şi 
obiective prioritare. Obiectivele prioritare se doresc a fi concluzii ale activităţii de 
planificare strategică. 

Obiectivele prioritare la nivelul judeţului Maramureş sunt următoarele: 
- asigurarea infrastructurii pentru crearea condiţiilor de atractivitate a investitorilor; 
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- asigurarea coeziunii teritoriale a judeţului cu ţările membre UE prin 
interconectarea cu reţeaua de autostrăzi; 

- creşterea calităţii şi productivităţii muncii prin educarea şi formarea continuă 
a forţei de muncă,  promovarea adaptablităţii şi antreprenoriatului; 

- reactivarea structurilor sociale tradiţionale; 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei rurale; 
- dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor agricole; 
- creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier şi adaptarea ofertei 

la cerinţele pieţei; 
Primul obiectiv prioritar, asigurarea infrastructurii pentru crearea condiţiilor de 

atractivitate a investitorilor, implică dezvoltarea infrastructurilor edilitare: apă, 
canalizare, drumuri, electricitate, gaze naturale şi gestionarea deşeurilor. Acest 
obiectiv susţine reabilitarea drumului de interes naţional DN 1C (E 58) – perioada de 
implementare 2.008 – 2.015, precum şi a drumurilor de interes comunal.  

De asemenea, în perioada 2.008 – 2.013 (prin ce de-al doilea obiectiv) va fi 
realizat drumul expres „Drumul Nordului” Ardusat – Cehu Silvaniei  - Zalău, racordat la 
autostrada Transilvaniei, ce se află în imediata apropiere a comunei.  

În domeniul dezvoltării rurale, este considerată ca prioritate strategică 
promovarea unui set de măsuri pentru înnoirea satului maramureşean, în condiţiile 
păstrării şi valorificării tradiţiilor şi a culturalităţii sale unice. Pornind de la problemele 
actuale ale agriculturii şi ale zonelor rurale, şi luând în considerare interdependenţa 
dintre ele, strategia judeţeană se bazează pe aplicarea unui model multifuncţional de 
dezvoltare agricolă şi rurală. Principiul de baza în aplicarea acestui model constă în 
promovarea dezvoltării funcţiilor agricole ale zonelor rurale însoţită de promovarea în 
egală măsură a funcţiilor non-agricole ale acestor zone. Acest model este compatibil 
cu politica economică şi socială a Uniunii Europene, al cărei obiectiv principal constă 
în reducerea disparităţilor de dezvoltare între regiunile UE şi, implicit, în diminuarea 
decalajelor de dezvoltare între rural şi urban. Strategia de dezvoltare judeţeană este 
una în poli de dezvoltare care să asigure transformarea centrelor de influenţă în 
motoare ale dezvoltării policentrice. Prin abordarea în acest mod se are în vedere ca 
mediul rural să poată beneficia de efectele dezvoltării prin investiţii în infrastructura 
rutieră, realizarea şi extinderea reţelelor tehnico edilitare - apă, canalizare, gaz metan. 
Obiectivele strategiei judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală se bazează pe 
noua orientare a politicii europene de dezvoltare rurală. 

Obiectivele strategice au fost elaborate în funcţie sectoarele prioritare: 
- creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere;   
- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  
- dezvoltarea turismului prin punerea în valoare a potenţialului recunoscut al 

judeţului;   
- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;  
- dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale;  
Un alt demers iniţiat la nivel regional şi efectuat la cel judeţean este delimitarea 

Unităţilor Teritoriale de Planificare. La nivelul judeţului Maramureş au fost propuse 8 
asemenea UTP-uri, cu poli de dezvoltare: Baia Mare, Tg. Lăpuş, Sighetu Marmaţiei, 
Borşa - Vişeu de Sus, Şomcuta Mare, Ocna Şugatag, Săliştea de Sus – Dragomireşti 
şi Cehu Silvaniei. 

În cazul specializării funcţionale a UTP 1 din care fac parte municipiul reşedinţă 
de judeţ Baia Mare, oraşele Cavinic, Baia Sprie, Tăuţii Măgheruş, Seini şi comunele 
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Cicîrlău, Recea, Groşi, Dâmbrăviţa şi Şişeşti, se identifică următoarele sectoare 
prioritare, în ordinea importanţei: 

- informatică şi activităţi conexe; 
- industria de maşini şi echipamente; 
- producţia de mobilier şi alte activităţi n.c.a. 
- cercetare; 
- transporturi aeriene; 
- hoteluri şi restaurante; 
- activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism; 
- industria confecţiilor; 
- recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile; 
- gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei; 

 
 

CAPITOLUL III 
ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE  

SOCIO-ECONOMICĂ AL COMUNEI CICÎRLĂU 
 

 3.1 Necesitatea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare Socio-
Economică 

Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică presupune 
existenţa unui Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, elaborat în mod 
participativ, care să reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor. 
Trebuie să reflecte, de asemenea, şi disponibilitatea acestora de a se implica în 
problemele comunităţii şi să fixeze direcţiile strategice de dezvoltare, identificând 
totodată sursele de finanţare sau modalitatea de finanţare a respectivelor măsuri. 

Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea zonelor de interes, 
modul de implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi 
relevanţi la nivelul comunei.  

Un asemenea plan presupune lărgirea perspectivei cunoaşterii zonei 
comunităţii, prin precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de 
dezvoltare, precum şi de finanţare a proiectelor propuse să poată utiliza planul 
strategic ca document de referinţă în planificarea, metodologia folosită, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor acestora. 

Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică trebuie să reprezinte cel mai 
important ghid în procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi 
elabora proiectele, a identifica şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu 
voinţa comunităţii, normele şi exigenţele Uniunii Europene. 

Întregul orizont de dezvoltare locală a comunei Cicîrlău trebuie să se raporteze 
la acest Plan, ce urmează a fi permanent actualizat, în funcţie de oportunităţi şi de 
resurse. De asemenea, Planul ţine cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare 
locală şi regională. 

3.2 Metodologia de lucru 
Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Cicîrlău pentru 

perioada 2014-2020 a fost elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor 
tuturor grupurilor social-demografice din comunitate. El a avut la baza documentul 
similar elaborat pentru perioada 2007-2013, constituind o dezvoltare si o continuare a 
lui, in acelasi timp. 

Participarea populaţiei la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-
Economică a contribuit la creşterea sprijinului de iniţiativă a cetăţenilor din comunitate, 
la implicarea categoriilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la 
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responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de 
dezvoltare. 

Totodată, implicarea actorilor din comunitate creează premisele creşterii 
gradului de dezvoltare a parteneriatelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile 
comunitare şi sectorul privat, în vederea soluţionării problemelor comunitare. 

Pentru elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică al 
comunei Cicîrlău s-a pornit de la identificarea nevoilor locale, repartizate pe domenii 
de interes, de la resursele locale şi cele potenţiale, de la priorităţile stabilite, urmându-
se cadrul strategic de dezvoltare naţional, regional şi judeţean.  

Administraţia Publică Locală a comunei Cicîrlău a înţeles necesitatea elaborării 
unui asemenea plan în mod participativ, în vederea dezvoltării durabile a localităţii. 

De asemenea, atât programele derulate de Guvernul României cât şi 
programele de finanţare de la Uniunea Europeană ce se derulează prin „Fondurile 
Structurale”, componenta regională, reclamă o asemenea exigenţă şi anume, existenţa 
unui Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, a unei planificări a investiţiilor şi 
proiectelor de dezvoltare, precum şi a consultării populaţiei privind proiectele ce 
urmează a fi elaborate, finanţate şi implementate. 

Accesarea unor fonduri cu finanţare nerambursabilă nu poate fi făcută în 
absenţa unui asemenea Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, în care 
trebuie să se regăsească toate etapele pregătirii unui proiect depus pentru finanţare. 

 3.3 Procesul de planificare strategică 

3.3.1 Identificarea necesităţilor de dezvoltare a comunităţii. Necesităţile 
exprimate de către cetăţeni   

Domeniu Probleme identificate care trebuie rezolvate 

1. Infrastructura- 
drumuri de acces 
 

- Drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura 
între localitatea Cicîrlău şi celelalte localităţi ale comunei; 

- Reabilitarea şi modernizarea străzilor şi uliţelor; asfaltarea 
Strazii Garii in Ilba; refacerea asfaltului pe DC 102; 

- Asfaltarea aleilor de acces din cimitire; 
- Refacerea trotuarelor si constructia de trotuare noi; 
- Infiintarea unor strazi in zonele nou locuite sau spre 

proprietati;   
- Drumuri externe – refacerea drumurilor judeţene care fac 

legătura între localitatea Cicîrlău şi comunele învecinate; 
- Amenajarea unei piste pentru biciclişti; 
- Marcarea şi semnalizarea drumurilor; 
- Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola si forestiere ; 
- Achiziţionarea de utilaje pentru dezăpezire. 

2 Infrastructura- 
utilităţi publice 

- Reţea comunală de alimentare cu apă potabilă; 
- Reţea de alimentare cu gaz metan la Ilba; 
- Reţea comunală de canalizare menajeră; 
- Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public. 
 

3 Infrastructura- 
mediu 

- Sistem integrat de management al deşeurilor (colecatre, 
transport, depozitare şi reciclare); 

- Îndiguirea cursurilor de apă; 
- Împădurirea terenurilor degradate ; 
- Îmbunătăţiri funciare; 
- Înfiinţare parcuri; 

4 . Modernizări şi  
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dotări edilitare - Reabiliatrea căminelor culturale în localităţile comunei; 
- Modernizarea şi dotarea şcolilor; 
- Reabilitarea şi modernizarea grădiniţelor în localităţile 

comunei; 
- Înfiinţarea de unităţi bancare şi bancomate; 
- Înfiinţarea spaţii de recreare; 
- Înfiinţare locuri de joacă pentru copii; 
- Înfiinţare bază sportivă; 
- Reamenajare bază sportivă din Cicîrlău; 
- Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii; 
- Reabilitarea bisericilor; pictura noua in biserica din Cicirlau; 

finalizarea constructiei bisericii din Cicirlau zona Vii; 
- Constructia de capele mortuare in toate satele comunei; 
- Modernizarea centrului civic; 
 

5. Mediul de afaceri - Atragerea de investitori; 
- Dezvoltarea asociaţiilor de producători; 
- Înfiinţarea unui incubator de afaceri; 
- Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare pentru desfacerea 

produselor locale; 
- Înfiinţarea unui centru de colectare a laptelui; 
- Dezvoltarea turismului prin înfiinţarea de pensiuni 

agroturistice; 
- Înfiinţarea unei sucursale bancare; 
- Înfiinţarea unui salon de frizerie, coafură; 
- Promovarea resurselor viticole; 
- Organizarea unui festival (al vinului); 
- Infiintarea unei spălătorii auto; 
- Înfiinţarea unei ferme de păsări; 
- Înfiinţarea de păstrăvării/pescării; 
- Înfiinţarea unei fabrici de pâine; 
- Încurajarea şi dezvoltarea activităţilor ce vizează artizanatul şi 

confecţiile metalice; 
- Înfiinţarea unui centru de consultanţă pentru afaceri; 
- Realizarea unui camping pentru rulote; 
- Linie proprie de îmbuteliere a vinului; 
- Dezvoltarea turismului de interes local; 
- Construirea unui hotel pe drumul european ce străbate 

comuna; 
- Realizarea unei pârtii de schi; 
- Înfiinţarea unui birou notarial; 
- Înfiinţarea unei firme de topografie; 
- Înfiinţarea unei agenţii imobiliare locale; 
- Infiintarea unei firme de fitoprotectie; infiintarea unui magazin 

de seminte si pesticide; 
- Infiintarea unei brutarii; 
- Infiintarea unui centru de colectare a ciupercilor si fructelor de 

padure 

6. Servicii sociale - Înfiinţarea unei cantine sociale; 
- Organizarea unor evenimente culturale; 
- Reabilitarea şi dotarea dispensarului şi a punctelor sanitare 
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din localităţile comunei precum şi asigurarea de personal de 
specialitate ; 

- Înfiinţarea unui cabinet psihologic pentru elevii de la şcoala 
din localitatea Cicîrlău; 

- Înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru bătrani; 
- Înfiinţarea unui club al pensionarilor; 
- Înfiinţarea gradiniţei cu program prelungit 
- Înfiinţare spital în localitatea Cicîrlău şi dotarea acestuia cu 

ambulanţă; 

 

3.3.2.Studii de fezabilitate şi proiecte existente 
 Administraţia locală are elaborate urmatoarele studii de fezabilitate şi proiecte 
tehnice : 

- Studiu de fezabilitate – Sistem centralizat de alimenatre cu apă în comuna 
Cicîrlău; 

- Studiu de fezabilitate – Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în 
comuna Cicîrlău; 

- Studiu de fezabilitate pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna 
Cicirlau (continuarea proiectului de infiintare); 

- Studiu de fezabilitate pentru alimentartea cu apa si canalizarea in satul Ilba; 
- Studiu de fezabilitate si proiect tehnic - reabilitare, extindere şi modernizare 

şcoală I în localitatea Cicîrlău; 
- Studiu de fezabilitate - centru de zi pentru vârstici în localitatea Bîrgău, 
- Studiu de fezabilitate -  racordarea la gaze naturale a localităţii Ilba; 
- Proiect tehnic constructie gradinita in localitatea Ilba; 
- Proiect tehnic modernizare camin cultural in localitatea Cicirlau; 
- Proiect tehnic asfaltare drum comunal 100; 
- Studiu de fezabilitate asfaltare drum comunal 102; 
Aceste studii de fezabilitate si proiecte au fost depuse pentru finantare in cadrul 
unor programe, aflandu-se in diferite stadii de evaluare sau fiind retrase ca urmare 
a neasigurarii fondurilor necesare. 
Ele vor fi actualizate si promovate in programele din ciclul de finantare 2014-2020 , 
direct sau prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 
 

3.3.3  Dezvoltarea comunei Cicîrlău în viziunea administraţiei locale 

Măsura A – Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport 
Scop – Creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în 

economia locală, a promovării potenţialului turistic, accesului producătorilor la pieţele 
de desfacere, accesului locuitorilor către unităţi medicale. 

Activităţi: 
- Modernizarea drumurilor de legătură dintre localitatea Cicîrlău şi localităţile 

aparţinătoare şi modernizarea sistemului de semnalizare rutieră; 
- Reabilitarea şi modernizarea străzilor din interiorul localităţilor, precum şi a 

drumurilor vicinale şi de exploataţie; 
- Realiazarea trotuarelor pe străzile principale; 
- Redarea în circulaţie a unor drumuri vicinale şi de exploataţie agricola si 

forestiera; 
- Înfiinţarea unor drumuri în zonele de extindere a itravilanului comunei; 
- Amenajarea ieşirilor din drumul european E 58, concomitent cu lucrările de 

modernizare a acestuia, de către Administraţia Naţională a Drumurilor; 
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- Construirea şi reabilitarea unor podeţe şi punţi pietonale ; 
- Modernizarea drumurilor de acces la obiective turistice; 
- Modernizarea sistemului sistemului de îndrumare a circulaţiei şi de 

semnalizare;  
- Realizarea unor spaţii de parcare; 

Măsura B – Dezvoltarea utilităţilor publice 
Scop – Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort al populaţiei. 
Activităţi: 

- Realizarea alimentarii cu apa a localitatilor comunei; 
- Pealizarea retelei de evacuare a apelor uzate si constructia statiei de 

epurare; 
- Pariciparea la programele de dezvolatre a infrastructurii în cadrul ADI 

Maramureş pentru reţea de apă şi canalizare; 
- Realizarea unor acumulări de apă pentru situaţii de urgenţă; 
- Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public; 
- Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică; 
- Extinderea reţelei de alimentare cu gaz în toate satele comunei; 
- Extinderea serviciilor de cablu TV şi internet; 
- Realizarea sistemului de iluminat festiv şi decorativ al unor obiective 

din comună; 
- Finalizarea sistemului de management integrat şi colectare selectivă 

a deşeurilor – delegarea serviciilor de gestionare a deşeurilor către 
operatorul regional; 

- Extinderea şi modernizarea reţelei de comunicaţii de voce şi date; 
- Realizarea de capele mortuare în localităţile comunei; 
- Îmbunătăţirea sistemului de transport în comun, precum şi transportul 

elevilor; 
 

Măsura C – Dezvoltarea capacitatii administrative  
Scop –Cresterea calitatii serviciilor catre populatie, folosirea eficienta a 

fondurilor, gestionarea domeniului public si privat al comunei 
Activităţi: 

- Adaptarea structurii organizatorice la necesitatile de administrare si la resursele 
alocate; 

- Pregatirea profesionala a personalului din aparatul de specialitate al primarului; 
- Implementarea sistemului de control managerial/ intern; 
- Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul consiliului local si al 

conducerii primariei; 
- Înfiinţarea serviciului de evidenţă informatizată şi de stare civilă; 
- Creşterea capacităţii de absorţie a fondurilor pentru dezvoltarea comunei; 
- Definitivarea aplicării legilor fondului funciar şi inventarierea terenurilor rămase 

la dispoziţie; 
- Implementarea sistemului informatic de stocare a registrului agricol; 
- Reducerea şi eficientizarea cheltuielilor de administraţie; 
- Perfecţionarea relaţionării cu cetăţenii, instituţia prefectului, instituţiile 

descentralizate din judet, Consiliul Judeţean, unităţile administrativ teritoriale; 
- Îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor şi impozitelor; 
- Dezvoltarea serviciului de Poliţie Comunitară;  
- Cresterea gradului de implicare a comunei in asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara; 
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- Cresterea gradului de interrelationare cu mediul de afaceri; 
- Cresterea capacitatii de gestionare a situatiilor de urgenta; 
- Dezvoltarea serviciilor si prestatiilor sociale catre populatie; 

 
          Masura D- Dezvoltarea urbanistica a comunei 

- Continuarea elaborarii PUZ si PUD pentru zonele de dezvoltare si zonele cu 
functiuni speciale ( arii protejate, turism, mediu, protectie impotriva dezastrelor); 

- Implementarea regulamentului urbanistic. 
- Inventarierea tuturor clădirilor din zona de administraţie; 
- Valorificarea potenţialului natural pentru dezvoltarea urbanistica; 
- Promovarea unei arhitecturi armonioase, realizând un echilibru între regimul de 

înălţime al clădirilor şi densitatea acestora; 
- Participarea la programele de dezvolatre în cadrul asociaţiei Zona Metropolitană 

Baia Mare; 

Măsura E – Infrastructura pentru educaţie, sănătate, cultură, religie şi 
sport 

Scopul: Creşterea calitatii invatamantului,  educaţia civică a cetatenilor, 
dezvoltarea culturii comunitare si conservarea valorilor culturale locale; îmbunătăţirea 
stării generale de sănătate a populaţiei. 

Activitati:  
 
- Finalizarea reabilitării şi dotării şcolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei; 
- Constructia gradinitei in satul Ilba; 
- Realizare proiectului de extindere si modernizare a scolii gimnaziale Cicirlau; 
- Dezvoltarea fondului de carte si a activitatilor bibliotecii comunale; 
- Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din satele comunei; 
- Înfiinţare centru de asistenţă după programul şcolar AFTER SCHOOL; 
- Preluara sub patronajul Primăriei a festivalului de literatură “Vasile Lucaciu”; 
- Amenajarea unor baze sportive în satele Cicîrlău şi Ilba; 
- Amenajarea unei minisali de sport in satul ilba 
- Construirea de capele mortuare in toate localitatile comunei; 
- Administrarea cimitirelor. 

Măsura F – Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi 
protecţie socială 

Scop – Creearea unor condiţii populaţiei locale pentru agrement şi petrecerea 
timpului liber, care să contribuie astfel la creşterea calităţii vieţii. 

Activităţi: 
- Înfiinţarea unui centru de asistenţă familială; 
- Înfiinţarea unui centru de zi pentru bătrâni; 
- Construire bloc pentru locuinţe sociale; 
- Înfiinţarea unui centru de documentare şi informare (bibliotecă şi sală de 

acces internet); 
- Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii; 
- Amenajare bazin de înot; 
- Amenajare zonă turistică de interes local; 
- Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă şi agrement; 
- Amenajare muzeului satului; 
- Amenajare complex de divertisment (sală de nunţi, bowling, discotecă); 
- Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii; 
- Cearea unei baze de date privind nevoile de asitenţă socială; 
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- Participarea la programe privind prevenirea abandonului şcolar; 
- Participarea la programe operaţionale în domeniul resurselor umane; 
- Acordarea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe; 
- Modernizara parcurilor din zona centrală din Cicîrlău şi Ilba; 
- Intensificarea activităţilor ce presupun interacţiunea cetăţenilor; 
- Extinderea măsurilor pentru asistenţă socială; 
- Crearea zonelor verzi în centrele civice din Cicîrlâu şi Ilba; 
- Constinuarea măsurilor de sprijin pentru comunitatea de la blocuri din satul 

Ilba; 

Măsura G – Infrastructura de afaceri 
Scop – Dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă şi a 

premiselor pentru o dezvoltare durabilă a comunei Cicîrlău. 
Activităţi: 
 
- Încurajarea asocierii proprietarilor de terenuri pentru realizarea de investiţii 

economice sau pentru facilitarea tranzactiilor imobiliare; 
- Organizarea spre activităţi economice care să suprapună angajarea forţei de 

muncă de pe plan local; 
- Limitarea activităţii de axploatare a pietrei şi balastului, luând măsuri de 

protecţie a mediului şi a infrastructurii rutiere; 
- Incurajarea activităţilor economice care să valorifice potenţialul local; 
- Reducerea activităţii economice poluante; 
- Desfăşurarea activităţilor comerciale numai în spaţii care să corespundă 

cerinţelor specifice fiecărei activităţi; 
- Dezvoltarea prestărilor de servicii la nivel local; 
- Preluarea prin « avans » a unor active ce au aparţinut de REMIN, pentru a fi 

valorificate în folosul comunei 
- Crearea a două zone industriale prin atragerea de investitori, oferind facilităţi 

şi condiţii atractive desfăşurării activităţilor economice; 
- Facilităţi pentru investitori strategici; 
- Înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Locală pentru potenţialii oameni de 

afaceri de pe raza comunei şi pentru sprijinirea firmelor mici ; 
- Măsuri pentru sprijinirea agroturismului; 
- Realizarea unei pieţe de desfacere a produselor agro-alimentare locale; 
- Înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti; 
- Înfiinţarea unei fabrici de pâine; 
- Înfiinţarea unui depozit de lemne; 
- Facilităţi pentru înfiinţarea de microferme pentru creşterea păsărilor, a 

animalelor şi microferme pişcicole; 
- Înfiinţarea unor centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure şi a 

ciupercilor; 
- Înfiinţarea unor centre de colectare şi prelucrare a laptelui; 
- Facilitarea includerii comunei în circuitul de colectare şi valorificare a 

produselor agricole biologice; 
- Înfiinţarea unui abator şi a unei carmangerii; 
- Înfiinţarea unor mori pentru cereale, care să satisfacă nevoile localnicilor; 
- Înfiinţarea de agenţii bancare ; 
- Mutarea în zonele industriale a activităţilor economice pluante din zona 

locuită; 
- Realizarea studiului de fezabilitate şi aproiectului de amenajare a zonei de 

agrement « Tăul cu arini» ; 
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- Creşterea numărului de pensiuni din comună; 
- Promovarea comunei în materialele de publicitate turistică judeţene şi 

naţionale; 

Măsura H – Creşterea capacităţii instituţiilor locale. Întărirea coeziunii 
sociale 
Scop – Creşterea capacităţii comunitare pentru susţinerea procesului de 

dezvoltare locală. 
Activităţi: 

- Continuarea implementarii sistemului de control managerial/intern ; intocmirea 
procedurilor operationale si procedurilor de sistem pentru activitatile si 
procesele noi ; 

- Creşterea capacităţii autorităţilor locale de intocmire a proiectelor de finantare 
prin alte fonduri decat bugetul local, in principal din fonduri europene; 

- Desfasurarea unui program continuu de pregatire profesionala a aparatului de 
specialitate al primarului si consilierilor locali; 

- Elaborarea si/sau actualizarea strategiilor sectoriale locale ( de dezvoltare 
economica, de protectie a mediului, a serviciilor sociale, a culturii, sportului, 
solutionarii situatiilor de urgenta; de intarire a ordinii publice); 

- Dezvoltarea si extinderea serviciilor publice (gestionarea deseurilor, alimentare 
cu apa si canalizare, iluminatul public, administratia cimitirelor, evidenta 
informatizata a persoanelor, asistenta sociala comunitara); 

- Dezvoltarea unei politici IT si dotarea cu softuri care sa sustina dezvoltarea 
administratiei locale, derularea programelor de dezvoltare locala; 

- Cresterea transparentei decizionale si implicarii cetatenilor in treburile obstesti.  
 
  .Măsura I – Conservarea şi protecţia mediului înconjurător 

Scop – Creşterea calităţii mediului ambiant 
Activităţi: 
- Infiintarea compartimentului de protectie a mediului în cadrul aparatului 

administrativ al primarului; 
- Elaborarea strategiei locale de protectie a mediului ; 
- Participarea la asociaţia de dezvoltare intercomunitara de gestionare a 

deşeurilor solide; 
-    Extinderea zonei de acoperire a contractului de colectare a deşeurilor; 
- Infiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor; reducerea 

cantitatilor de deseuri ; cresterea ponderii deseurilor reciclabile ; 
transmiterea rapoartelor periodice de incadrare in cerintele de mediu ; 

- Implicarea în programele operaţionale de mediu si promovarea proiectelor 
locale pentru finantare in POS mediu; 

- Amenajarea pajiştilor şi a păşunilor; cresterea ponderii spatiilor verzi in 
intravilanul localitatilor ; 

- Restricţionarea activităţilor economice cu impact negativ asupra mediului; 
reducerea poluarii cu nitrati si nitriti ; 

- Reconversia terenurilor afectate de activităţile industriale; 
- Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor 

proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi 
la îmbunătăţirea calităţii lui; 

- Planificarea efectuarii unor lucrari de amenajare hidrotehnica si de 
imbunatatiri funciare din resurse locale, prin POS mediu si prin 
administratiile bazinelor hidrografice sau ANIF: amenajarea hidrotehnică a 
văilor Handal, Negruţii şi Valea Mare; indiguirea malului râului Someş în 
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dreptul localităţilor Bîrgău şi Ilba; regularizarea cursurilor râurilor ce străbat 
teritoriul comunei; stabilizarea terenurilor afectate de alunecări de teren; 

- Desfasurarea unor actiuni de educatie a cetatenilor, de control, sanctionare 
a abaterilor sau stimulare a activitatilor de protectie a mediului; 

- Intensificarea componentei de protectie a mediului in activitatea Politiei 
Locale; 

- Desfasurarea campaniilor de protectie a mediului proprii sau a celor de tipul 
“Let do it Romania”;  

 
 

3.3.4. DEZVOLTAREA LOCALA PLASATA SUB RESPONSABILITATEA 
COMUNITATII1 
PARTICIPAREA COMUNEI CICIRLAU LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 
„MARAMURES VEST’’ (GAL MMV) SI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA „ZONA METROPOLITANA BAIA MARE” (ADI ZMBM) 

 

În ultimii 20 de ani, abordarea LEADER
2

 cu privire la dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (CLLD) – bazată pe experienţa unei iniţiative finanţate din 
fondurile structurale UE, concepută pentru a ajuta actorii din zonele rurale să analizeze 
potenţialul regiunii lor locale, s-a dovedit a fi un instrument eficace şi eficient în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare. Comisia Europeană a promovat 
această metodă de punere în aplicare şi prin intermediul altor iniţiative comunitare, precum 
URBAN

3
  şi EQUAL

4
 . Iniţiativa LEADER, care a beneficiat de sprijin UE permanent 

începând din 1991, a devenit un element important al politicii de dezvoltare rurală, fiind 
acceptată la scară largă în întreaga Europă. Începând din 2007, dezvoltarea locală 
reprezintă un instrument de punere în aplicare a politicilor şi în sectorul european al 
pescuitului.  

Proiectul de regulament (articolele 28-31)
5
 privind viitorul CLLD se bazează pe abordarea 

LEADER şi se referă la toate fondurile care intră sub incidenţa cadrului strategic comun 
(Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi 
Fondul de coeziune) în perioada de programare 2014-2020 (fondurile CSC). 

CLLD este un instrument specific, utilizabil la nivel subregional, care este 
complementar altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local. CLLD poate 
mobiliza şi implica organizaţiile şi comunităţile locale pentru a-şi aduce contribuţia la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi 

                                                 
1
 Preluare din Politica de  Coeziune 2014-2020 

2 LEADER: Liaison Entre Actions pour le Développement de l’Economie Rurale – Legături între economia rurală şi 

acţiunile de dezvoltare.  
  
 
3
  Iniţiativa comunitară URBAN II din cadrul FEDR a sprijinit strategii inovatoare de regenerare economică şi socială 

într-un număr limitat de zone urbane din întreaga Europă în perioada 2000-2006; iniţiativa comunitară URBAN s-a 
derulat între 1994-1999.  
 
4
Iniţiativa EQUAL din cadrul FSE a pus accentul pe sprijinirea proiectelor inovatoare, transnaţionale, destinate 

combaterii discriminării şi dezavantajelor de pe piaţa muncii în perioada 2000-2006.  
  
5
  A se vedea articolele 28-31 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind FEDR, 

FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi EMFF. 
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favorabilă incluziunii, la stimularea coeziunii teritoriale şi la atingerea obiectivelor de 
politică.  

Comisia europeana propune o metodologie unică în ceea ce priveşte CLLD pentru 
fondurile CSC, care: 
 - se axează pe anumite teritorii subregionale; 
 - este plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin intermediul grupurilor de 

acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale 
sectoarelor public şi privat; 

 - este realizată prin strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală pe 
zone, elaborate luând în considerare necesităţile şi potenţialul local; şi 

 - include caracteristici inovatoare în context local, colaborare în reţea şi, după 
caz, cooperare. 

 

Această metodologie unică va permite utilizarea conectată şi integrată a fondurilor, 
în vederea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală.  

Principalele scopuri ale propunerii Comisiei sunt simplificarea şi extinderea utilizării 
CLLD ca instrument de dezvoltare. 

 

 Propunerile în materie de CLLD:  

           - vor încuraja comunităţile locale să dezvolte abordări integrate de tipul „de 
jos în sus”, în împrejurări în care este necesar să se răspundă provocărilor teritoriale 
şi locale care impun schimbări de natură structurală; 

 - vor consolida capacitatea comunităţii şi vor stimula inovarea (inclusiv 
inovarea socială), spiritul antreprenorial şi capacitatea de schimbare, prin 
încurajarea dezvoltării şi descoperirii potenţialului neexploatat din cadrul 
comunităţilor şi teritoriilor; 

 - vor promova proprietatea comunităţii prin creşterea gradului de participare 
în cadrul comunităţilor şi consolidarea sentimentului de implicare şi proprietate 
care poate spori eficienţa politicilor UE; şi 

 - vor asista guvernanţa pe mai multe niveluri prin asigurarea unei căi de 
participare deplină la conturarea punerii în aplicare a obiectivelor UE în toate 
domeniile pentru comunităţile locale 

 
 Grupurile de acţiune locală (GAL) ar trebui să fie formate din reprezentanţi 

ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat, precum 
antreprenori şi asociaţiile acestora, autorităţi locale, asociaţii de cartier sau 
asociaţii rurale, grupuri de cetăţeni (cum ar fi minorităţile, cetăţenii vârstnici, 
femeile/bărbaţii, tinerii, antreprenorii etc.), organizaţii comunitare şi voluntare 
etc. Societatea civilă şi partenerii din sectorul privat ar trebui să deţină cel 
puţin 50 % din puterea decizională şi nici un grup de interese nu ar trebui să 
deţină singur mai mult de 49 % din drepturile de vot. 

 Strategiile de dezvoltare locală trebuie să fie coerente cu programele 
relevante ale fondurilor CSC, în cadrul cărora primesc sprijin. Acestea ar 
trebui să definească zona şi populaţia care fac obiectul strategiei; să includă 
o analiză a necesităţilor de dezvoltare şi a potenţialului zonei, inclusiv o 
analiză a punctelor forte, a deficienţelor, a oportunităţilor şi a pericolelor 
(SWOT); şi să descrie obiectivele, precum şi caracterul integrat şi inovator al 
strategiei, inclusiv ţinte pentru realizări sau rezultate. Strategiile ar trebui să 
includă, de asemenea, un plan de acţiune care să demonstreze modul în 
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care obiectivele sunt transpuse în acţiuni, proceduri de gestionare şi moni-
torizare şi un plan financiar.  

 
 Acoperirea zonei şi a populaţiei în cadrul unei strategii locale date ar 

trebui să fie coerentă, ţintită şi să ofere o masă critică suficientă pentru 
punerea efectivă în aplicare a acesteia. Le revine grupurilor de acţiune 
locală responsabilitatea de a defini zonele şi populaţia care vor face în 
realitate obiectul strategiile lor, însă acestea trebuie să corespundă criteriilor 
care urmează să fie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Drept 
referinţă, dispoziţiile pentru perioada 2007-2013 privind acoperirea populaţiei 
în cadrul programului LEADER  au urmărit un minimum de populaţie de 10 
000 de persoane şi un maximum de 150 000 de persoane. Media populaţiei 
care face obiectul programelor URBAN II, finanţate de FEDR în perioada 
2000-2006 a fost de aproximativ 30 000 de locuitori. 

Care este noutatea?  

În perioada de programare 2014-2020, sprijinul mai explicit, sub forma unui cadru legal 
comun şi a normelor armonizate pentru cele cinci fonduri CSC, va spori consecvenţa şi 
va încuraja crearea de strategii locale finanţate din fonduri multiple, plasate sub 
responsabilitatea comunităţii. Mai multe caracteristici ale dispoziţiilor comune privind 
fondurile CSC sunt destinate simplificării şi punerii în aplicare a dezvoltării locale 
plasate sub responsabilitatea comunităţii în favoarea beneficiarilor:  

 O metodologie unică pentru CLLD va fi aplicabilă în cadrul tuturor fondurilor şi 
regiunilor, permiţând tuturor teritoriilor să beneficieze de sprijinul UE pentru 
consolidarea capacităţii, de parteneriatele public-privat locale şi de strategiile 
acestora, de crearea de reţele şi de schimbul de experienţe.  

 Contribuţia fondurilor CSC va fi consecventă şi coordonată. Abordarea 
menţionată va facilita în cazul beneficiarilor crearea de strategii finanţate din 
fonduri multiple, mai bine adaptate necesităţilor şi zonelor acestora, de 
exemplu, într-o zonă care conţine atât elemente rurale, cât şi urbane. Acest 
lucru se asigură în special prin coordonarea activităţilor de consolidare a 
capacităţilor, de selecţie, de aprobare şi de finanţare a strategiilor de dezvoltare 
locală şi a grupurilor de acţiune locală. 

 Fondul principal. În cazul strategiilor finanţate din fonduri multiple, va exista 
posibilitatea finanţării costurilor de funcţionare şi a organizării strategiei de 
dezvoltare locală dintr-un singur fond (şi anume fondul principal).  

 Stimulente. În termeni de politică de coeziune, în cazul acelor programe 
operaţionale în care obiectivele de pe o întreagă axă prioritară sunt realizate 
prin CLLD, rata maximă de cofinanţare din FEDR şi/sau FSE la nivelul unei axe 
prioritare va creşte cu 10 puncte procentuale. 1 În cazul FEADR, în funcţie de 
împrejurări, rata maximă de cofinanţare pentru CLLD poate varia între 80 % şi 
90 %,2  iar în cazul EMFF, rata maximă de cofinanţare este de 75 %.3   

Cum pot fi utilizate diferitele fonduri în cadrul CLLD?  

                                                 
1 A se vedea articolul 110 alineatul (5) din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind 

FEDR, FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi EMFF.  
 
 . 
2
 A se vedea articolul 65 alineatul (4) litera (a) din propunerea de regulament privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din FEADR.  
 
3
 A se vedea articolul 94 alineatul (2) din propunerea de regulament privind EMFF. 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 110  

FEDR/FSE: Adoptarea Tratatului de la Lisabona şi a strategiei Europa 2020 oferă o 
justificare consolidată pentru o abordare integrată şi favorabilă incluziunii cu privire la 
soluţionarea problemelor de la nivel local. În special, accentul pus pe calitatea creşterii 
şi necesitatea de a asigura că aceasta este favorabilă incluziunii şi durabilă se traduc 
prin faptul că, în conformitate cu obiectivele coeziunii economice, sociale şi teritoriale, 
politica de coeziune ar trebui să sprijine acţiuni în vederea abordării unor teme precum 
şomajul, mizeria şi sărăcia. 

Abordarea comunitară nu reprezintă o noutate. Proiectele urbane pilot 1 din anii ’90 şi 
programele din cadrul iniţiativelor comunitare URBAN (1994-1999 şi 2000-2006) 
finanţate din FEDR şi iniţiativa EQUAL (2000-2006) finanţată din FSE se bazau pe 
parteneriate locale şi, prin urmare, constituie o sursă utilă de experienţe pentru 
abordarea CLLD pe viitor. 

FEADR: Importanţa implicării comunităţii a fost demonstrată prin succesul CLLD, 
sprijinită în cadrul abordării LEADER. Succesul abordării este evident prin existenţa 
celor peste 2 500 grupuri de acţiune locală, active în întreaga UE, cu o finanţare totală 
reală de 5,5 miliarde de euro (6 % din fondurile FEADR).  

Această abordare constituie baza noilor propuneri ale Comisiei privind CLLD, prin 
faptul că este: în funcţie de zonă; de jos în sus; public-privată; integrată; inovatoare; 
bazată pe cooperare şi implică utilizarea reţelelor. În viitor, rezervarea obligatorie a 5 
% din resursele FEADR ale fiecărui stat membru se va menţine în perioada 2014-
2020, în timp ce noile propuneri vor consolida, la rândul lor, foarte mult aspectul 
integrat al abordării.  

EMFF: Începând din 2007, axa prioritară 4 a Fondului european pentru pescuit şi 
afaceri maritime (EMFF) a furnizat sprijin pentru dezvoltarea durabilă a zonelor de 
pescuit, prin asigurarea faptului că acţiunile întreprinse de grupurile de acţiune locală 
în sectorul pescuitului (Fisheries Local Action Groups – FLAG) se bazează pe 
avantajele şi oportunităţile unice ale fiecărei zone de pescuit; şi încorporează 
cunoştinţele, energia şi resursele actorilor locali din toate sectoarele.  

Aproape 213 grupuri FLAG activează în prezent în 17 state membre. În viitor, noile 
propuneri vor consolida capacitatea acestor grupuri FLAG de a-şi desfăşura activitatea 
şi vor oferi o oportunitate crescută zonelor integrate învecinate, care colaborează cu 
alte sectoare.  
Care sunt implicaţiile metodologiei comune propuse?  

 Întrucât dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii se 
realizează pe zone şi poate fi finanţată din diferitele fonduri CSC, aceasta 
reprezintă o metodologie ideală pentru crearea de legături între zonele 
urbane, rurale şi de pescuit. 

 Va fi necesar ca statele membre să specifice în contractul lor de parteneriat 
care sunt intenţiile lor în privinţa sprijinirii CLLD şi să indice în cadrul căror 
programe şi zone poate fi utilizată CLLD. În timp ce CLLD este opţională în 
cazul FEDR, FSE şi EMFF, aceasta este obligatorie în cazul FEADR. 

 Având în vedere că strategiile CLLD create de grupurile de acţiune locală pot 
viza operaţiuni pentru unul sau mai multe fonduri, trebuie să existe 
consecvenţă şi coordonare între fonduri. Statele membre şi autorităţile de 
gestionare vor trebui să definească criteriile pentru selecţia strategiilor de 

                                                 
1
 În perioada cuprinsă între 1990 şi 1993, un număr total de 33 de proiecte urbane pilot au fost iniţiate în temeiul articolului 10 

din propunerea de regulament privind FEDR. Aceste proiecte au fost puse în aplicare în 11 state membre şi au fost destinate 

sprijinirii inovării în materie de regenerare şi planificare a zonelor urbane în cadrul unei politici mai ample de promovare a 

coeziunii economice şi sociale. 
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dezvoltare locală şi să asigure că există o coordonare între fonduri cu privire 
la apeluri şi proceduri. Selecţia şi aprobarea strategiilor vor fi efectuate de 
către un comitet comun instituit în acest scop de autoritatea de gestionare în 
cauză, care va asigura că strategiile finanţate din fonduri multiple primesc 
finanţare coordonată pentru întreaga strategie.  

 Termenul pentru selecţia şi aprobarea strategiilor locale este sfârşitul anului 
2015. Având în vedere că nu există un transfer automat din această perioadă 
de finanţare către următoarea, grupurile de acţiune locală existente în cadrul 
FEADR şi EMFF vor trebui să prezinte noi strategii. Noile propuneri permit, de 
asemenea, grupurilor de acţiune locală să analize posibilitatea lărgirii 
strategiilor lor locale pentru a include utilizarea altor fonduri CSC. 

 În acele domenii în care statele membre indică posibilitatea utilizării CLLD, 
acestea, precum şi autorităţile de gestionare vor trebui să se implice în 
activităţi de consolidare a capacităţilor pentru a asigura că li se permite 
comunităţilor locale, în special celor din zonele vulnerabile cu posibilităţi 
limitate, să participe pe deplin. Acest lucru se poate realiza prin crearea de 
grupuri de acţiune locală şi prin formularea de strategii viabile. 

 Potenţialele grupuri de acţiune locală trebuie să angajeze un dialog, într-o etapă 
timpurie, cu autorităţile de gestionare relevante pentru a se asigura că 
necesităţile şi preocupările lor sunt cunoscute şi pot fi luate în considerare în 
elaborarea de programe  

 



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 
SOCIO-ECONAMICA AL COMUNEI CICIRLAU 

 Pagina 112 din 159 

3.3. 5 DIRECTIILE STRATEGICE, ACTIVITATILE SI MASURILE  IN PERIOADA 2014-2020 
 1. Direcţia strategică: Dezvoltarea mecanismului de atragere a fondurilor europene, guvernamentale, regionale, 
judetene sau prin programe de parteneriat 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

1. Dezvoltarea 
compartimentului 
accesare fonduri, 
achizitii publice si 
management 
programe 

Incadrarea 
compartimentului cu 
un numar de 3 posturi 

Modificarea organigramei inaintarea 
demersurilor pentru incadrarea 
posturilor; intocmirea fiselor 
posturilor; modificarea ROI; ROF; 
intocmirea procedurilor 
operationale; modificarea 
procedurilor de sistem; asigurarea 
fondurilor pentru plata salariilor; 
pregatirea personalului 
compartimentului 

2014-2016 40/an  40/an 

Asigurarea materiala 
a compartimentului 

Dotarea cu aparatura IT; 
achizitionarea de softuri ; 
constituirea unor baze de date; 
asigurarea de materiale publicitare 

2014-2020 100 20 120 

2 Identificarea 
programelor, 
proiectelor prin 
care se asigura 
finantari 

Documentarea privind 
programele 

Participarea la actiuni de informare; 
documentarea  de la sursele care 
trimit informatii din domeniu; analiza 
termenelor de depunere a cererilor 
de finantare; analiza sanselor de 
reusita; 

2014-2020    
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

  Identificarea 
proiectelor locale care 
sunt eligibile 

Stabilirea tipului si numarului de 
proiecte; analiza criteriilor de 
eligibilitate; identificarea cotei de 
cofinantare si a cheltuielilor 
neeligibile; verificarea includerii 
acestor proiecte in strategiile locale, 
judetene sau regionale sau in 
master planurile elaborate 

2014-2020    

Transmiterea 
informatiilor catre 
institutiile sau 
persoanele interesate 

Identificarea persoanelor sau 
institutiilor care pot beneficia de 
diferite programe; consilierea si 
informarea 

2014-2020    

3. Participarea la 
sesiunile de 
depuneri de 
proiecte 

Monitorizarea 
programelor prin care 
se realizeaza 
finantarea 

Informarea asupra sesiunilor de 
depuneri de proiecte, identificarea 
eventualilor parteneri; analiza 
fiecarei masuri si a fiecarui proiect 
impreuna cu toate institutiile 
interesate; luarea deciziilor in 
consiliul local; 

2014-2020    

Intocmirea dosarelor 
pentru cererile de 
finantare 

Efectuarea achizitiilor publice 
pentru consultanta si implementare; 
elaborarea documentelor anexe la 
cererile de finantare 

2014-2020    

4. Realizarea 
documentatiilor 
tehnice pentru 
proiectele 
administratiei 
locale 

Stabilirea proiectelor 
locale care pot fi 
promovate prin 
programele de 
finantare 

Inventarierea tuturor studiilor 
tehnice, SF, PT din evidenta; 
actualizarea lor in functie de nevoi 

2014-2020    



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 114  

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

  Crearea unei baze de 
proiecte si planuri 
tehnice 

Intocmirea unor studii hidrologice, 
geologice, pedologice la nivelul 
intregii comune; actualizarea PUG; 
intocmirea PUZ pentru zonele care 
pot include proiecte; intocmirea 
PUD; actualizarea inventarului 
domeniului public; intocmira de 
evaluari; lucrari cadastrale 

2014-2015    

5 Elaborarea unei 
politici privind 
imprumuturile 
bancare 

Identificarea 
proiectelor care 
necesita imprumuturi 

Elaborarea deciziilor de aprobare a 
contractarii imprumuturilor; 
organizarea licitatiilor pentru 
contractarea imprumuturilor; 
planificarea bugetara a restituirii 
imprumuturilor 

2014    

 
 
 

2. Direcţia strategică: Incurajarea mediului de afaceri; acordarea de facilitati investitorilor 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

1. Crearea cadrului 
de dezvoltare 
economica a 
comunei 

Elaborarea strategiei 
de dezvoltare 
economica a comunei 

Documentarea privind continutul; 
stabilirea comitetului de elaborare; 
redactarea proiectului, dezbaterea 
publica; aprobarea de catre 
consiliul local 

2014 10  10 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

  Constituirea 
comitetului de 
dezvoltare economica 
a comunei 

Dezbateri privind componenta; 
aprobarea componentei comitetului; 
elaborarea procedurilor de lucru’ 
desfasurarea de sedinte publice; 

2014    

Stabilirea masurilor 
administratiei locale 
pentru sustinerea 
dezvoltarii economice 

Stabilirea responsabilitatilor in 
Consiliul Local si aparatul 
administrativ; crearea bazelor de 
date privind  terenurile disponibile; 
publicitate pe pagina web, materiale 
publicitare; cooperarea cu asociatii 
si agentii de promovare a 
dezvoltarii economice; participarea 
la targuri de promovare a dezvoltarii 
economice; 

2014-2020    

Cooperarea in cadrul ADI ZMBM si 
GAL Maramures Vest pentru 
stimularea potentialilor investitori; 
cooperarea cu Camera de Comert 
si Industrie Maramures 

2014-2020    

2 Masuri de atragere 
a investitiilor noi 

Acordarea de facilitati 
fiscale 

Perfectionarea schemelor de ajutor 
local pentru investitiile noi; 

2014-2020    
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene 
de 

implemen 
tare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Alte 
surse 

Total 

  Sistematizarea si 
amenajarea teritoriului 
comunei 

Actualizare PUG; intocmire PUZ, 
PUD; realizare utilitati pentru zonele 
industriale; realizarea cailor de 
acces (retea catenara si de 
colectare) in zonele industriale; 
extinderea alimentarii cu gaz 
metan; alimentarea cu apa a 
zonelor industriale; crearea unor 
surse de aprovizionare cu apa 
industriala; extinderea si 
modernizarea drumurilor de 
exploatatie agricola si forestiera 

2014-2020 1.500 500 2000 

3 Realizarea de 
parteneriate public- 
privat; incurajarea 
asocierii 
intreprinzatorilor 

Identificarea 
domeniilor in care se 
pot realiza astfel de 
parteneriate; 
promovarea formelor 
asociative 

Identificarea potentialilor parteneri; 
realizarea acordurilor de 
parteneriat; intocmirea proiectelor; 
asigurarea resurselor financiare; 
Intalniri ale oamenilor de afaceri 
pentru prezentarea avantajelor 
asocierii; 

2014-2020    

4 Sustinerea 
agentilor economici 
existenti pentru a 
continua si 
dezvolta afacerile 
proprii 

 Actualizarea bazelor de date; 
acordarea de autorizatii; acordarea 
unor facilitati fiscale; implicarea in 
proiectele desfasurate de 
administratia locala 

2014-2020    
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3. Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

1. Alimentarea cu 
apa si evacuarea 
apelor 
uzate/canalizarea 

Realizarea primei 
etape, de infiintare a 
retelei de alimentare 
cu apa prin 
aductiune, 
rezervoare de 
stocare si primul 
tronson de 
alimentare 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  înfiinţare a 
reţelei de alimentare cu 
apă în localitatea Cicîrlău; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare; achizitie 
publica; executare lucrari 

2014 - 2016 500 7.000 7.500 

Lucrări de extindere 
reţea de alimentare 
cu apă în Cicîrlău 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  înfiinţare a 
reţelei de alimentare cu 
apă în localitatea Cicîrlău; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare, achizitie 
publica; executare lucrari 

2016-2018 200 3000 3200 

Alimentare cu apa in 
Cicirlau, Zona Vii prin 
extinderea retelei din 
Busag 

Intocmirea studiului de 
fezabilitate  si a proiectului 

2014 60 20 80 

  Întocmire studiu 
fezabilitate şi proiect 
înfiinţare reţea de 
apă în Ilba 
 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  alimentare 
cu apă în localitatea Ilba; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare, achizitie 

2015 - 2018 200 2000 2200 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

publica; executare lucrari; 
Continuarea demersurilor 
pentru preluarea activelor 
REMIN (puturi, statie de 
pompare, rezervor de 
inmagazinare, retea ) 

Alimentare cu apa in 
satul Bargau 

Elaborarea studiului de 
fezabilitate si a proiectului 
tehnic; promovarea 
proiectului pentru 
implementare 

2017 - 2020 100 1.000 1100 

Alimentare cu apa in 
Ilba Handal 

Analiza solutie tehnica; 
realizare acumulare de 
apa; SF, PT; promovare 
proiect 

2017 – 2020 100 1.000 1100 

2.  Alimentarea cu apa 
in zonele industriale 

Intocmirea SF, PT; 
realizarea de parteneriate 
public-privat; promovarea 
proiectelor 

2014-2020 100 300 400 

3 Înfiinţarea reţelei 
de canalizare şi a 
staţiei de epurare 
în satele comunei 

Retea de canalizare 
in localitatea Cicirlau 
si statie de epurare 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  înfiinţare a 
reţelei de canalizare în 
localitatea Cicîrlău si a 
statiei de epurare; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare; achizitie 
publica; executare lucrari 

2014 – 2016  200 6500 6700 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

  Extinderea retelei de 
canalizare in 
localitatea Cicirlau 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  extindere a 
retelei; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare; achizitie 
publica; executare lucrari 

2016-2018 100 1100 1200 

  Infiinţarea reţelei de 
canalizare  in Ilba 

Se realizeaza in cadrul 
proiectului de infiintare a 
retelei la Cicirlau 

2014-2016   

In costurile 
proiectului 

de la 
Cicirlau 

Infiintarea retelei de 
canalizare in satul 
Bargau 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate şi intocmirea 
proiectului de  extindere a 
retelei din Cicirlau; 
Promovarea proiectului 
pentru finantare; achizitie 
publica; executare lucrari 

2017-2020 100 800 900 

4. Înfiinţarea şi 
extinderea reţelei 
de gaze naturale 
în satele comunei 

Extindere retele de 
alimentare cu gaze 
naturale in localitatile 
Cicirlau si Bargau 

Realizarea de contracte de 
asociere cu E on GAZ; 
intocmirea de SF, PT; 
asigurarea fondurilor 

2014 - 2020 250 750 1000 

Alimentarea cu gaz a 
satului Ilba 

Actualizarea studiului de 
fezabilitate; promovarea 
SF pentru obtinerea 
licentei de alimentare; 

2014-2018 100 400 500 

5. Modernizarea 
drumurilor 

Modernizarea DC 
100 Cicirlau Valea 

Asfaltarea tronsoanelor 
Valea Mare, Cicirlau iesire 

2014-2020 200 600 800 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

comunale  DC 
100; DC 101 şi 
DC 102 

Mare-Bargau la DE58; acoperirea cu 
asfalt de uzura in Bargau; 
consolidarea a doua 
poduri si amenajarea 
malurilor Vaii Mari in zona 
podurilor; intretinerea 
portiunilor asfaltate; 
mentinerea functionala a 
portiunilor neasfaltate 
pana la lucrarile de 
asfaltare; realizarea de 
subtraversari pentru apa si 
de decantoare; 
amenajarea santurilor de 
scurgere a apei; 

Modernizarea DC 
101 Cicirlau Vii- Ilba 

Asfaltarea tronsoanelor 
Cicirlau Vii si Cicirlauti- 
Ilba;amenajarea intrarii in 
DE58;  consolidarea  a trei 
poduri si amenajarea 
malurilor Vaii Negrutii, Vaii 
Mari si Vaii Cicirlauti in 
zona podurilor; intretinerea 
portiunilor asfaltate; 
mentinerea functionala a 
portiunilor neasfaltate 
pana la lucrarile de 
asfaltare; realizarea de 
subtraversari pentru apa si 
de decantoare; 

2014-2020 200 800 1000 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

amenajarea santurilor de 
scurgere a apei; 

Modernizarea  
DC 102 Ilba – 
Handalu Ilbei 

Mentinerea functionalitatii 
drumului prin plombare 
sau razuire pana la 
asfaltarea cu strat de 
uzura; consolidarea  a 
doua poduri; amenajarea 
malurilor Vaii Handal in 
zona podurilor; realizarea 
de subtraversari pentru 
apa si de decantoare; 
amenajarea santurilor de 
scurgere a apei; 

2014-2020 300 1000 1300 

6. Asfaltare străzi şi 
drumuri vicinale 
în satele din 
comună 

Etapa 1: strada Valea 
Negrutii Cicirlau; 
strada Garii Ilba 

Intocmirea documentatiilor 
tehnice; identificarea 
surselor de finantare; 
realizarea de subtraversari 
pentru apa si de 
decantoare; amenajarea 
santurilor de scurgere a 
apei;  

2015-2016 100 400 500 

Etapa a 2-a Strada 
Caliman  si legaturile 
cu DC100 si DC 102;   
o strada in Ilba   

Intocmirea documentatiilor 
tehnice; identificarea 
surselor de finantare; 
realizarea de subtraversari 
pentru apa si de 
decantoare; amenajarea 
santurilor de scurgere a 
apei; 

2017-2018 300 500 800 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

Etapa a 3-a Cicirlau 
zona centru si Sub 
Coaste 

Intocmirea documentatiilor 
tehnice; identificarea 
surselor de finantare; 
realizarea de subtraversari 
pentru apa si de 
decantoare; amenajarea 
santurilor de scurgere a 
apei; 

2019-2020 200 300 500 

7 Mentinerea 
functionala a 
strazilor si ulitelor 
care nu sunt 
prevazute pentru 
lucrari de 
modernizare 

Executarea periodica 
a lucrarilor de 
intretinere, precum si 
dupa degradarea ca 
urmare a 
intemperiilor 

Consolidarea caii de rulare 
prin nivelare/pietruire; 
realizarea rigolelor de 
scurgere a apei; realizarea 
de subtraversari si 
decantoare; realizarea de 
paraje pentru prevenirea 
depunerii aluviunilor 

2014-2020 300  300 

8 Reabilitare 
drumuri agricole 
şi forestiere din 
satele din 
comună 

Reabilitarea 
drumurilor agricole; 
Se vor identifica trei 
drumuri agricole 
principale, cate unul 
in localitatile Cicirlau, 
Bargau si Ilba 

Identificarea drumurilor 
agricole; efectuarea 
lucrarilor cadastrale; 
trecerea acestora in 
domeniul public sau privat; 
elaborarea SF, PT; 
identificarea surselor de 
finantare 

2015 - 2018 100 1000 1200 

Reabilitarea 
drumurilor forestiere 
(Valea Mare, Satul 
Pustiu, Valea 
Porcului)  

Efectuarea demersurilor 
pentru trecerea in 
domeniul public a drumului 
forestier Valea Mare; 
efectuarea lucrarilor 
cadastrale; trecerea 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

acestora in domeniul 
public sau privat; 
elaborarea SF, PT; 
identificarea surselor de 
finantare 

9 Înfiinţarea de 
străzi în 
localităţile din 
comună pe 
masura extinderii 
constructiilor si 
dezvoltarii 
zonelor 
industriale 

Infiintare strazi in 
zonele industriale 

Realizarea drumurilor 
colectoare in zona DE 58; 
realizarea retelei catenare 
de drumuri; anual se vor 
realiza astfel de lucrari pe 
o lungime de 300 m 

2014 - 2020 640 200 840 

Infiintare strazi in 
zonele nou 
construite: 2 strazi in 
zona Cicirlau Vii; o 
strada paralela cu 
Ulita Bargaului;  o 
strada in zona Zub 
Coaste; o strada in 
Bargau 

Ridicari topografice; lucrari 
cadastrale; SF; PT; 
planificare fonduri 

2015-2020 400  400 

10 Cresterea 
sigurantei 
circulatiei pe 
drumurile 
comunale  
strazile si ulitele 
din comuna 

Lucrari de 
semnalizare si 
marcare rutiera  

Instalarea semnelor de 
circulatie , pe baza unui 
plan multianual; realizarea 
lucrarilor de marcare si 
semnalizare; 

2014 - 2020 100  100 

Lucrari de 
consolidare si 
protectie 

Montarea de parapeti la 
poduri si podete; 
determinarea si 
semnalizarea tonajului 
maxim  pe caile de rulare 

2014-2020 100  100 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 124  

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

si pe poduri; lucrari de 
consolidare a malurilor; 
montarea de limitatoare de 
viteza; montarea de radare 
fixe sau mobile (daca se 
prevad prin lege); 

11 Realizarea cailor 
alternative de 
circulatie 
pietonala si a 
biciclistilor 

Realizarea de 
trotuare şi alei 
pietonale în satele 
din comună 

Intocmirea proiectelor pe 
tronsoane; identificarea 
surselor de finantare; 
promovarea proiectelor, 
esalonat 

2015 - 2020 200  200 

Realizarea de piste 
pentru biciclete 

Intocmirea proiectelor in 
colaborare cu ADI ZMBM; 
realizarea esalonata a 
pistelor; marcarea lor 
corespunzatoare; 
realizarea unui pliant cu  
traseele; 

2017 – 2020 50 300  

12 Amenajarea 
centrelor civice în 
satele comunei 

Amenajarea centrului 
civic in Cicirlau 

Continuarea demersurilor 
pentru realizarea de catre 
un investitor a centrului 
multifunctional de 
deservire ( cantina, 
restaurant, catering, bar, 
terasa, centru spa etc) 

2014-2015   Investitii 
private 

Realizarea parcarilor, 
aleilor pietonale, spatiilor 
verzi amenajarilor ( banci, 
cismele, piste biciclisti, 
piste role etc) 

2016-2018 100 300 400 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

Realizarea utilitatilor : 
iluminat public, alimentare 
cu apa, canalizare etc 

2014-2016 100 400 500 

Executarea lucrarilor 
cadastrale pentru zona; 
eliberarea documentelor 
de urbanism; 
concesionarea/vanzarea 
terenurilor 

2014-2020 20  20 

Amenajarea centrului 
civic in Ilba 

Realizarea amenajarilor: 
alei pietonale, iluminat 
public, spatii verzi 

2015-2016 100 100 200 

Amenajarea centrului 
civic in Bargau 

Finalizarea lucrarilor 
cadastrale; constructia 
unui drum de acces si a 
aleilor pietonale; realizarea 
documentelor de 
urbanism; acordarea 
terenurilor pentru 
constructiile de case; 
realizarea iluminatului 
public; lucrari de reparatii 
la cladirea fostei scoli; 
amenajarea unui loc de 
joaca pentru copii 

2014-2018 200  200 

Amenajarea centrului 
civic in Ilba Handal 

Amenajarea unui miniparc; 
amenajarea unui loc de 
joaca pentru copii 

2015 50  50 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

13 Modernizarea şi 
extinderea reţelei 
de curent electric  

Cresterea 
performantei retelelor 
existente 

Efectuarea demersurilor 
catre operatorii de 
transport si distributie 
pentru inlocuirea unor 
stalpi, echilibrarea 
retelelor, cresterea 
numarului de posturi de 
transformare 

2014-2018   Investitie 
operator 

Devierea unor retele 
de medie si inalta 
tensiune pentru a 
permite dezvoltarea 
urbanistica a 
comunei 

Devierea retelei in zona de 
constructie a gradinitei 
Ilba; devierea retelei la 
extinderea scolii Cicirlau 

2014-2016 100  100 

Extinderea retelei de 
alimentare cu energie 
electrica  

Extinderea retelei de 
alimentare cu energie in 
noile zone locuite 

2014-2020   
Investitii 
operator 

Extinderea retelei de 
alimentare cu energie in 
zonele industriale 

2014-2016   
Parteneriate 

public- 
privat 

Extinderea retelei de 
alimentare cu energie in 
zona turistica 

2014-2016   
Parteneriate 

public- 
privat 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

Sustinerea 
realizariiunor investitii 
pentru sisteme de 
producere a energiei 
electrice locale 
(parcuri fotovoltaice, 
parcuri eoliene, 
microhidrocentrale) 

Identificarea 
amplasamentelor posibile; 
efectuarea unor studii de 
specialitate; intocmirea de 
studii de fezabilitate; 
promovarea proiectelor 

2014-2020   
Parteneriate 

public- 
privat 

14. Modernizarea şi 
extinderea reţelei 
de iluminat public 
în localităţile din 
comună 

Continuarea 
modernizarii retelei 
de iluminat public 
existente 

Inlocuirea corpurilor de 
iluminat cu corpuri 
performante; asigurarea in 
totalitate a becurilor 
economice; asigurarea de 
puncte de aprindere cu 
senzori 

2014-2016 60  60 

  Extinderea retelei de 
iluminat public 

Realizarea unui plan de 
extindere conform PUG si 
dinamicii constructiilor  

2014-2020 180 100 280 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea 
activităţilor 

Paşi de întreprins pentru 
realizarea activităţilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Alte 
surse  

Total 

  Realizarea treptata a 
sistemului de iluminat 
public performant 

Asigurarea de corpuri cu 
leduri si senzori cu 
programator; realizarea 
punctelor de aprindere 
diferentiata, pe tipuri de 
strazi si obiective; 
implementarea sistemelor 
de iluminat in functie de 
animatia strazilor si 
obiectivelor; 
concesionarea serviciului 
de iluminat public; 
integrarea sistemului in 
sistemul ADI ZMBM 

2017-2020 300 300 600 

  Realizarea 
iluminatului 
ornamental al 
obiectivelor de 
interes 

Elaborarea planului 
iluminatului festiv 

    

Realizarea 
iluminatului festiv de 
sarbatori 
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4. Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii de invatamant; modernizarea invatamantului in comuna si 
sprijinirea tinerilor pentru continuarea studiilor 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi întreprinsi pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1. Realizarea 
infrastructurii 
pentru 
invatamantul 
prescolar 

Înfiinţarea şi dotarea 
grădiniţei cu program 
prelungit în localitatea 
Cicîrlău 

Intocmirea unui studiu 
privind oportunitatea 
proiectului, perspectivele 
demografice, disponibilitatea 
parintilor de a apela la astfel 
de sistem; 
Intocmirea studiului de 
fezabilitate; 
 
 

2016-2017 100 200 300 

Constructia gradinitei cu trei 
grupe in Ilba 

Eliberarea terenului de 
anexele construite de 
locatarii blocurilor; 
Devierea retelei de 
alimentare cu energie; 
 

2014-2016 200 200 400 

Infiintarea unei crese in 
localitatea Cicirlau 

Studiu privind 
disponibilitatea parintilor de 
a apela la un astfel de 
serviciu; Identificarea 
spatiului pentru cresa; 
Intocmirea proiectului de 
amenajare, dotare, 
incadrare cu personal 

2015-2017 100 100 200 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi întreprinsi pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

2. Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii 
invatamantului 
gimnazial 

Extinderea si modernizarea 
cladirii scolii gimnaziale 
Cicirlau 

Actualizarea cererii de 
finantare intocmite; 
Devierea retelei de inalta 
tensiune; 

2014-2016 400 3800 4200 

Modernizarea cladirilor 
scolii gimnaziale in 
localitatea Ilba 

Includerea lucrarilor in 
planul multianual de 
investitii 

2014-2020 300 100 400 

Infiintarea unui centru de tip 
AFTER SCHOOL in 
Cicirlau 

Intocmirea proiectului si 
includerea lui intr-o masura 
de finantare europeana 

2015-2016 50 100 150 

3.  Asigurarea 
functionalitatii 
cladirilor 
scolilor din 
Birgau, 
Cicirlau, zona 
Vii, Handalu 
ilbei 

Identificarea proiectelor 
fezabile pentru cladirea 
scolii din Birgau 

Executarea lucrarilor de 
conservare a cladirii si de 
prevenire a degradarii 
Analiza urmatoarelor 
variante: centru de zi pentru 
batrani; unitate medicala 
pentru diferite boli; locuinte 
sociale; unitate 
multifunctionala de 
deservire (frizerie, miniclub, 
internet, unitati de reparatii 
diverse etc); spatii pentru 
afaceri private 

2014-2020 60 100 160 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi întreprinsi pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

Identificarea proiectelor 
fezabile pentru cladirea 
scolii din Cicirlau, zona Vii 

Executarea lucrarilor de 
conservare a cladirii si de 
prevenire a degradarii. 
Analiza urmatoarelor 
variante: locuinte sociale; 
anexa a Parohieii Ortodoxe 
vicirlau Vii; miniclub pentru 
tineri (internet, jocuri, etc) 
 

2014-2020 50 100 150 

Identificarea proiectelor 
fezabile pentru cladirea 
scolii din Handalu Ilbei 

Executarea lucrarilor de 
conservare a cladirii si de 
prevenire a degradarii. 
Analiza urmatoarelor 
variante: gradinita cu o 
grupa; locuinte sociale; 
miniclub pentru tineri; spatii 
pentru afaceri private; 
 

2014-2012 50 100 150 

4. Asigurarea 
transportului 
elevilor 

Asigurarea microbuzelor 
scolare 

Asigurarea fondurilor pentru 
intretinerea microbuzului 
aflat in dotare; 
Efectuarea demersurilor 
pentru asigurarea inca a 
unui microbuz 

2014-2020 
2014-2015 

30  
100 

130 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi întreprinsi pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

Asigurarea transportului 
elevilor si studentilor care 
urmeaza cursuri in Baia 
Mare 

Efectuarea demersurilor 
pentru includerea comunei 
in proiectul ADI ZMBM 
pentru transport in comun; 
asigurarea sunelor necesare 
subventionarii unei parti din 
costuri; 
Efectuarea demersurilor 
pentru asigurarea curselor 
necesare de catre operatorii 
de transport ; 

2014-2020 40  40 

 

5 Directia strategica: Dezvoltarea culturala a comunei; conservarea si promovarea valorilor culturale locale 
 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1 Modernizarea 
si dotarea 
caminelor 
culturale 

Modernizarea caminului 
cultural Cicirlau 

Intocmira SF, PT ; 
promovarea cererii de 
finantare la GAL MMV; 
modernizarea va consta in 
constructia grupurilor 
sanitare, refacerea scenei; 
realizarea cabinelor de 
recuzita; realizarea 
sistemului de lumini, 
sonorizare si incalzire; 
refacerea instalatiei 
electrice si a dusumelei; 
Lucrari de reparatii si dotare 

2014 40 300 340 



Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 
al Comunei Cicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 133  

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

cu mobilier pentru folosirea 
cladirii la actiuni publice 

Modernizarea caminului 
cultural in Ilba 

Reparatii la acoperis; 
constructie grup sanitar; 
inlocuire geamuri si usi; 
refacerea scenei;reparatii la 
sali anexe; dotarea cu 
mobilier; inlocuire dusumea; 
Lucrari de reparatii si dotare 
cu mobilier pentru folosirea 
cladirii la actiuni publice 
 
 
 

2015-2016 50 200 250 

Modernizarea caminului 
cultural in Birgau 

Lucrari de reparatii si dotare 
cu mobilier pentru folosirea 
cladirii la actiuni publice; 
realizare grup social; 

2015 30  30 

Modernizarea caminului 
cultural in Handalu Ilbei 

Lucrari de reparatii si dotare 
cu mobilier pentru folosirea 
cladirii la actiuni publice; 
realizare grup social; 
constructie imprejmuiri; 
lucrari de drenare a apelor 
 

2016 20  20 

2 Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru 
desfasurarea in 
aer liber a 

Mentinerea functionala a 
scenei in aer liber; 
realizarea unei scene 
pentru manifestari culturale 
in zona turistica de interes 

Realizarea sistemului de 
lumini si sonorizare 

2014-2020 30  30 
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Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

manifestarilor 
culturale 

local 

3 Intretinerea 
monumentelor 
si placilor 
comemorative 

Efectuarea lucrarilor de 
consolidare si finisare; 
efectuarea lucrarilor 
ambientale 

 2014-2020 30  30 

4 Dezvoltarea si 
conservarea 
patrimoniului 
cultural local 

Obiectele de patrimoniu si 
cu valoare patrimoniala 

Inventarierea obiectelor cu 
valoare patrimoniala- 
obiecte de vinificatie; 
obiecte de uz casnic si 
gospodaresc; costume 
populare, tesaturi; 
Realizarea unor 
parteneriate pentru 
evaluarea, clasificarea si 
punerea in valoare a 
acestora; 
Stabilirea masurilor de 
protejare si valorificare a 
acestora; 
 
 

2014-2020 15 15 30 

Realizarea unui muzeu al 
satului si a unor spatii de 
expunere a obiectelor cu 
valoare patrimoniala 

 2015-2016 50 50 100 

Initierea unei sarbatori a 
viei si vinului; sarbatoarea 
comunei 
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Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

Sustinerea Asociatiei 
Literare „Vasile Lucaciu” si 
a festivalului national de 
literatura cu acelasi nume 

 2014-2020 20  20 

Sustinerea Asociatiei 
Cultural-artistice „Alina-te 
dor , alina” si a festivalului 
cu acelasi nume 

 2014-2020 20  20 

Cooperarea cu ACOR si 
sustinerea Muzeului 
Nicolae Sabou 

 2014-2020    

Sustinerea Ansamblului 
Coral si de Dansuri 
„Strugurelul” 

 2014-2020 50  50 

Realizarea unui parteneriat 
pentru conservarea morii 
pe apa de la Ilba 

 2014-2020 100 50 100 

  Realiarea de parteneriate 
pentru protectia preselor 
de struguri din Cicirlau 

 2014-2020 15  15 
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6. Directia strategica: Dezvoltarea activitatii sportive in comuna 
 

 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1 Dezvoltarea 
infrastricturii 
necesare 
practicarii 
sportului 

Mentinerea functionalitatii 
si continuarea dotarii salii 
de sport 

 2014-2020 50  50 

Anenajarea unei minisali 
de sport la Ilba 

 2015-2016 120 80 200 

Amenajari sportive in 
curtea scolilor 

Constructia de panouri 
pentru baschet, mese de 
tenis fixe; 

2014-2020 20  20 

Amenajarea unui teren de 
sport la Ilba 

 2016 80  80 

Amenajarea unui teren de 
sport la Cicirlau 

 2015 80  80 

2 Sustinerea 
activitatii 
Asociatiei 
Sportive 
„Somesul 
Cicirlau” 

  2014-2020 70 30 100 
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6. Directia strategica: imbunatatirea conditiilor de petrecere a timpului liber si de recreare 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1 Amenajarea 
locurilor pentru 
picnic 

Amenajari in zona Valea 
Mare  Cicirlau 

 2014-2020 15  15 

Amenajari in Ilba- Valea 
Porcului 

 2014-2020 15  10 

  2014-2020 10  10 

2 Amenajarea 
locurilor de 
joaca pentru 
copii 

Amenajari in centrul civic 
Cicirlau 

 2014-2020 10  10 

Amenajari in centrul civic 
Ilba 

 2014-2020 10  10 

Amenajari in miniparcul 
HandaluIlbei 

 2014-2020 10  10 

Amenajari in centrul civic 
Birgau 

 2014-2020 10  10 

Amenajari in zonele de 
picnic 

 2014-2020 10  10 

Amenajari in curtea scolilor 
sau gradinitelor 

 2014-2020 10  10 

3 Amenajarea de 
spatii verzi si 
parcuri 

Parcul Cicirlau  2014-2020 60 100 160 

Parcul centrul civic Cicirlau  2014-2020 50  50 

Miniparcul Handalu Ilbei  2014-2020 25  25 

Miniparcul Birgau  2014-2020 20  20 

Parcul centrul civic Ilba  2014-2020 40  40 
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7. Directia strategica: sustinerea cultelor 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1 
 

Derularea 
programului de 
constructie a 
capelelor 
mortuare 

Constructia capelei 
mortuare la Cicirlau 

 2015 200  200 

Constructia capelei 
mortuare la Birgau 

 2015-2016 150  150 

Constructia capelei 
mortuare la Handalu Ilbei 

 2017-2018 150  150 

2 Administrarea 
cimitirelor 

 Trecerea cimitirelor in 
administrarea primariei; 
infiintarea serviciului public 
de administrare a cimitirelor 

2016-2020 30  30 

3 Sustinerea 
financiara a 
unor programe 
sociale in 
parteneriat cu 
biserica 

      

4 Sustinerea 
financiara a 
unor proiecte 
de investitii ale 
bisericilor 
(renovarea 
picturilor, 
renovarea 
bisericilor, 
finalizarea 
lucrarilor de 
dconstructii, 
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Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

constructia si 
intretinerea 
caselor 
parohiale  

 

 
 
 
8 Direcţia strategică: Protecţia mediului 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi de întreprins pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Total 

1 Elaborarea 
strategiei 
sectoriale a 
comunei in 
domeniul 
protectiei 
mediului si a 
documentelor 
de planificare 
aferente 

Elaborarea strategiei 
locale de protectie a 
mediului 

Documentare,consultanta, 
analiza SWOT detaliata, 
consultare publica, elaborare 
proiect, aprobare in  CL 

2014 8  8 

Elaborarea planului de 
reducere a nitratilor si 
nitritilor 

2014-2020    

Elaborarea hartii cu 
zonele de risc de pe raza 
administrativa 

2015 15  15 

Elaborarea hartii 
pedologice a comunei 

2016 25  25 

Elaborarea studiilor 
hidrologice 

2014-2016 50  50 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi de întreprins pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Total 

Elaborarea documentelor 
privind managementul 
deseurilor 

2014-2020    

2 Educatia 
populatiei 
pentru protectia 
mediului; 
actiuni si 
campanii pe 
linie de mediu 

Desfasurarea de 
manifestari in zilele 
dedicate protectiei 
mediului la nivel national 
si european 

Intocmirea agendei 
evenimentelor si actiunilor 

2014-2020    

Instituirea a doua 
evenimente locale de 
protectie a mediului 

Instituirea Zilei curateniei de 
primavara si a Zilei Somesului 
si apelor din Cicirlau 

2014-2020    

  Participarea la actiunile 
din campania Le’t do it 
Romania 

Intocmirea planului pentru 
fiecare campanie; asigurarea 
materiala, planificarea 
transportului deseurilor 
colectate 

2014-2020 6  6 

Realizarea de marcaje, 
semne de interdictie, 
panouri de avertizare 
pentru protectia mediului 

Intocmirea planului de 
amplasare; asigurarea 
fondurilor; realizarea si 
amplasarea marcajelor 

2014-2020    
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi de întreprins pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Total 

3 Actiuni de 
sustinere a 
ecologizarii 
fostelor 
perimetre 
miniere si de 
inlaturare a 
poluarii apelor 

Actiuni legate de REMIN  Continuarea demersurilor 
pentru determinarea REMIN 
sa predea prin transfer activele 
de care este interesata 
comuna; 
Inceperea demersurilor pentru 
preluarea in administrare a 
statiilor de epurare a apelor 
din  minele inchise; 
Monitorizarea actiunilor de 
inchidere a minelor si 
sesizarea neregulilor care 
afecteaca starea mediului 

2014-2020    

4 Masuri de 
combatere a 
depozitarii 
necontrolate a 
deseurilor 

Ecologizarea malurilor 
râului Somes, Vaii Mari, 
Vaii Cicîrlăutiului, Vaii 
Negruţii şi Vaii Handal 
 
 
 
 
 
Ecologizarea locurilor de 
depozitare a diferitelor 
deseuri in intravilanul si 
extravilanul localitatii 

Elaborarea proiectului pentru 
reducere a poluării râurilor; 
Identificarea gradului de 
poluare a apelor de către 
localnici şi agenţii economici;  
Actiuni periodice de 
ecologizare  

2014-2020 30  30 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi de întreprins pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Total 

5 
 

Lucrari 
hidrotehnice de 
combatere a 
inundatiilor si 
eroziune a 
solului 

Amenajarea hidrotehnica 
a vailor si paraielor 

Elaborarea proiectelor de 
amenajare hidrotehnică a 
văilor: Valea Handal, Valea 
Negruţii şi Valea Mare, precum 
si a paraielor care produc 
eroziune accentuata si 
inundatii 

2014-2020 100 800 900 

 Lucrari 
hidrotehnice de 
combatere a 
inundatiilor si 
eroziune a 
solului 

Îndiguirea malului râului 
Someş în dreptul 
localităţilor Bîrgău (1,5 
km) şi Ilba (1 km)    

 
Elaborarea proiectului de 
îndiguirea a malului râului 
Someş 
 

2016-2018  800 800 

 Lucrari 
hidrotehnice de 
combatere a 
inundatiilor si 
eroziune a 
solului 

 Lucrari de 
hidroamelioratii 
desfasurate de 
Administratia Bazinala 
Sones-Tisa 

Continuarea demersurilor 
penru includerea comunei in 
planurile multianuale; 
Punerea la dispozitie a datelor 
cadastrale necesare planificarii 

 

6 Alte masuri de 
protectie a 
mediului 

Salubrizarea comunei, 
colectarea deseurilor 
menajere;  

Incheierea unui contract de 
salubrizare a comunei; 
continuarea delegarii 
serviciului de colectare a 
deseurilor 

2014-2020 1000  1000 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Denumirea activităţilor 
Paşi de întreprins pentru 

realizarea activităţii 
Termene de 

implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Total 

Intretinerea spatiilor verzi Incheierea unui contract de 
intretinere a parcurilor si 
spatiilor verzi 

2014-2020 90  90 

Protectia padurilor si a 
pajistilor 

Monitorizarea respectarii 
amenajamentelor silvice 
pentru padurea comunala si a 
contractelor de concesionare a 
pasunilor 

2014-2020    

Instituirea protectiei 
locale asupra unor zone 
sau obiective de interes 
pentru mediu 

Analiza zonelor in care se 
instituie protectie locala (Taul 
cu Arini, Buza Pietrei, locurile 
pentru picnic, etc) 

2014-2020    

Monitorizarea activitatilor 
economice pentru 
prevenirea poluarii; 
Promovarea agriculturii 
ecologice 

 2014-2020    

 
 
 
12. Directia strategica: Dezvoltarea turismului si a activitatilor din turism 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

1 Elaborarea 
strategiei 
sectoriale de 
dezvoltare a 

  2014    
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Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 
realizarea activitatilor 

Termene de 
implementare 

Costuri (MII LEI) 

Surse 
proprii 

Surse 
externe 

Total 

turismului si 
activitatilor 
economice in 
turism 

2 Promovarea 
turismului si 
activitatilor in 
turism 

Realizarea unui 
centru/punct local de 
informare turistica 

 2015  100 100 

Prezentarea turistica a 
comunei pe pagina web si 
in materiale promotionale 

 2014-2020 10  10 

3 Realizarea 
infrastructurii 
turismului 

Realizarea zonei turistice 
de interes local „Taul cu 
arini” 

     

Constructia de pensiuni si 
spatii de primire 

     

  Infiintarea fermelor 
agroturistice 
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CAPITOLUL IV 

PARTENERIATE 
 4.1 Parteneriate existente 
 Primăria Cicîrlău face parte, la momentul elaborării Strategiei de Dezvoltare 
Socio-Economică, din mai multe asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau asociaţii de 
comune cu scopul de a facilita dezvoltarea infrastructurilor şi a serviciilor conexe. Dintre 
aceste parteneriate, amintim calitatea de membru a comunei Cicîrlău în Asociaţia 
Comunelor din România, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureş 
(constituită cu scopul de a gestiona problemele cu privire la dezvoltarea infrastructurilor 
edilitare), membru în Asociaţia Sistem Urban Baia Mare, precum şi în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a deşeurilor menajere în 
judeţul Maramureş (cu scopul de a stabili şi gestiona un sistem integrat de management 
şi colectare selectivă şi ecologică a deşeurilor la nivelul membrilor). 

 4.2 Oportunităţi noi de parteneriat 

 Primăria Cicîrlău prezintă o atitudine deschisă şi cooperantă pentru identificarea 
de oportunităţi de parteneriat cu diverse organizaţii pentru realizarea unor proiecte 
comune, în vederea îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii comunei, a identificării unor 
surse de finanţare pentru proiecte comune de infrastructură, a organizării unor 
evenimente de interes local, precum şi de creare a mijloacelor de dezvoltare 
comunitară, de valorificare şi de promovare a potenţialului turistic ridicat al comunei.   
 Realizarea unor proiecte de infrastructură este posibilă prin asocierea cu comune 
învecinate, în vederea înfiinţări unor Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, pentru 
realizarea în comun a unor proiecte de infrastructură, cum ar fi: reţele de alimentare cu 
apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu gaze naturale sau drumuri de legătură 
între localităţi ale comunelor din asociaţie. Comuna Cicîrlău poate devenit membră în 
asociaţii de dezvoltare întercomunitară cu comunele Vama, Pomi, Ardusat, ş.a.   
 De asemenea, pentru realizarea unor evenimente de interes local şi a creşterii 
gradului de implicare a administraţiei în relaţia cu cetăţenii pot fi realizate parteneriate 
cu diverse ONG-uri care să sprijine administraţia locală în demersurile ei de apropiere 
de cetăţean şi de dezvoltare a spiritului civic al cetăţenilor.   
 Primăria comunei Cicîrlău este, de asemenea, disponibilă să realizeze o serie de 
parteneriate public private pentru dezvoltarea mediului de afaceri local. 

 
 

CAPITOLUL V 
GHID LEGISLATIV 

Documente Strategice Europene 
 
Strategia Europa 2020  
aprobată în 2010 are ca obiectiv creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, 
stabilind obiective concrete care trebuie atinse până 2020 în domenii precum ocuparea 
forţei de muncă, educaţie, energie şi inovare, pentru a depăşi impactul crizei economice 
şi pentru a readuce Europa pe drumul creşterii economice. 
Programul Naţional de Reformă 2011-2013  
este instrumentul naţional pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
Prezentat de guvern în luna aprilie a fiecărui an împreună cu Programul de 
Convergenţă, conţine obiectivele naţionale corelate cu cele stabilite la nivel european, 
precum şi modalităţile prin care autorităţile naţionale intenţionează să pună în aplicare 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://www.dae.gov.ro/admin/files/PNR%202011-2013.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2012_romania_ro.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2012_romania_ro.pdf
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aceste obiective şi să depăşească obstacolele aflate în calea creşterii. Documentul este 
însoţit de o anexă privind Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice; 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este a doua strategie macro-
regională a UE care cuprinde şi România. Adoptată de Comisie în decembrie 2011 şi 
aprobată de Consiliu în iunie 2012, Strategia are ca scop să răspundă la provocările 
comune ale acestei macro-regiuni, la probleme care nu se opresc la „graniţa unei ţări” ci 
necesită intervenţii, acţiuni comune, cum ar fi: inundaţii, reţele de transport şi energie, 
protecţia mediului, securitate  etc. Strategia este concretizată prin Comunicarea 
Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 
Comitetul Regiunilor, care este însoţită de un Plan de Acţiune  
 
Cadrul financiar şi legislativ UE 
 
Propunerile comisiei privind noile regulamentele pentru accesarea fondurilor se 
bazează pe experienţele realizărilor înregistrate cu ajutorul instrumentelor financiare din 
ciclurile actuale şi anterioare ale politicii de coeziune şi evidenţiează importanţa 
conferită acestora în 
Cadrul financiar multianual 2014-2020, 
Comisia propune stabilirea unor dispoziţii comune privind cele cinci fonduri din 
Cadrul Strategic Comun şi Anexa acestuia, care descrie cele 11 obiective tematice, 
oferind o prezentare mai clară a particularităţilor instru¬mentelor şi a cerinţelor de 
reglementare a acestora. Dispoziţiile specifice privind punerea în aplicare este în cadrul 
unei legislaţii derivate aferente fiecărui fond în parte, pentru prima dată existând un 
regulament referitor la Cooperarea Teritorială Europeană. 
 
Regulamentele propuse sunt următoarele: 
 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
 
 Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile specifice 
aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la 
investiţiile pentru creştere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 
 
 Regulament al Parlamentului European şi al  Consiliului privind Fondul de coeziune și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 
 
 Regulament al Parlamentului  European şi al Consiliului privind Fondul social european 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului 
 
 Regulament al Parlamentului  European şi al Consiliului privind dispoziții specifice 
pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul 
de cooperare teritorială europeană 
 

http://www.dae.gov.ro/admin/files/Anexa%20PNR%202011-2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube_ro.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM_2012_388_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_ro.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0496:FIN:RO:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/cohesion/cohesion_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/esf/esf_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/etc/etc_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/etc/etc_proposal_ro.pdf
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 Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, 
simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări 
 
 Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Programul Uniunii 
Europene pentru schimbarea socială şi inovare 
 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de 
Ajustare la Globalizare 
 
Textul acestor regulamente este în curs de finalizare. Versiunile actualizate pot fi 
accesate pe pagina Comisiei Europene. 
 
Alte Regulamente Europene 
 
        Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_from_the_com
mission_horizon_2020 
he_framework_programme_for_research_and_innovation.pdf#view=fit&pagemode=non
e 
       Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program 
pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) 
http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/com_2011_0834_proposition_de_reglement_ro.pdf 
       Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului Privind instituirea unui 
program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune 
a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_ro.pdf 
       Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o serie de orientări 
pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei 1336/97/CE 
http://ec.europa.eu/budget/reform/documents/com2011_0657_ro.pdf 
       Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei 
http://ec.europa.eu/budget/reform/documents/com2011_0665_ro.pdf 
       Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului on the European Maritime 
and Fisheries Fund [repealing Council Regulation (EC) No 1198/2006 and Council         
Regulation(EC) No 861/2006 and Council Regulation No XXX/2011 on integrated 
maritime policy 
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf 
 
Iniţiative emblematice Europa 2020 
 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:RO:PDF#p
age=2 si documentul insotitor http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/rationale_en.pdf#view=fit&pagemode=none 
 
COMUNICARE DIN PARTEA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egtc/egtc_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egtc/egtc_proposal_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/sci/sci_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/sci/sci_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egf/egf_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egf/egf_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_from_the_commission_horizon_2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_from_the_commission_horizon_2020
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:RO:PDF#page=2
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:RO:PDF#page=2


Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 

ComunaCicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 

 148  

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR O Agendă digitală pentru Europa 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:RO:PDF 
 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
„Tineretul în mișcare” O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană 
http://www.maeur.ro/files/articles/Tineret_in_miscare.pdf 
 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR O 
politică industrială integrată pentru era globalizării. Atribuirea celui mai important rol 
competitivităţii si viabilităţii 
http://www.maeur.ro/files/articles/O_politica_industriala.pdf 
 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O 
agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: o contribuţie europeană la ocuparea 
integrală a forţei de muncă 
http://www.maeur.ro/files/articles/O_agenda_pentru_noi_competente_si_locuri_de_mun
ca.pdf 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale: un cadru 
european pentru coeziunea socială şi teritorială 
http://www.maeur.ro/files/articles/Platforma_europeana_impotriva_saraciei.pdf 
 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică a 
Strategiei Europa 2020 
http://www.maeur.ro/files/articles/O_Europa_eficienta_in_utilizarea_resurselor.pdf 
 
Alte documente relevante la nivel UE 
 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0472:FIN:RO:PDF 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting cultural and creative sectors for growth 
and jobs in the EU 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-
sept2012.pdf 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE, THE COURT OF AUDITORS, 
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THE EUROPEAN INVESTMENT BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND TO THE COMMITTEE OF THE REGIONS A growth package for 
integrated European infrastructures 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/pdf/20111019_1_en.pdf 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS A Reinforced European Research Area Partnership 
for Excellence and Growth 
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era-communication_en.pdf 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS Renewable Energy: a major player in the European 
energy market 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/communication/2012/comm_en.pdf 

 
 

  
 
CAPITOLUL VI  ABREVIERI. GLOSAR TERMENI 

 
APL  Administraţia Publică Locală 
ADI Asociatie de dezvoltare intercomunitara 
ADI GIDM Asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru 

gestionarea integrata a deseurilor menajere 
ADI ZMBM Asociatia de dezvoltare intercomunitara Zona 

Metropolitana Baia Mare 
ACOR Asociatia Comunelor din Romania 
ADR NV Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Vest 
GAL MMV Grupul de actiune locala Maramures Vest 
CL  Consiliul Local 
CO  Comitetul Organizaţional 
OUG  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
HG  Hotărâre de Guvern 
HCL  Hotărâre a Consiliului Local 
CDSE  Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică 
DC  Drum Comunal 
DJ  Drum Judeţean 
DN  Drum Naţional 
PND  Planul Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 
CSNR  Cadrul Strategic Naţional de Referinţă  2014-2020 
PNDR  Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
FEADR  Fondul European pentru Agricultură  Dezvoltare Rurală 
FEP  Fondul European pentru Pescuit 
FSE  Fondul Social European 
FEDR  Fondul European de Dezvoltare Regională 
SAPARD  Special Accesssion Programme for Agriculture and 

Rural Development: este unul din trei instrumente ale 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică 

ComunaCicîrlău – Judeţul Maramureş 

 

 

 150  

Uniunii Europene, pentru a sprijini pregătirile de aderare 
ale ţărilor din Europa Centrală şi în din Europa de Est. 
Acest program se concentrează în mod special pe 
domeniul agriculturii. 

ISPA  Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 
PHARE Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration 

Economique: este un program lansat de Comunitatea 
Europeană în 1990, având ca destinaţie Polonia şi 
Ungaria. Ulterior el s-a extins şi la celelalte state din 
Europa Centrală şi de Est candidate la aderarea la UE, 
devenind principalul instrument de asistenţă financiară şi 
tehnică oferit de UE pentru restructurarea economiilor 
acestor ţări şi crearea infrastructurii necesare aderării la 
Uniunea Europeană. 

APIA  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
APDRP  Agenţia pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
CRPDRP  Centrul Regional pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi 

escuit 
OJPDRP  Oficiul Judeţean pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi 

pescuit 
IMM  Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
ONG  Organizaţie Non-Guvernamentală 
SF  Studiu de fezabilitate 
PT  Proiect Tehnic 
PUG  Plan Urbanistic General 
PUZ  Plan Urbanistic Zonal 
PUD  Plan Urbanistic de Detaliu 
CU  Certificat de Urbanism 
AC  Autorizaţie de Construcţie 
PSI  Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
SWOT  Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări 
Măsura  mijlocul prin care se implementează o prioritate, 

asigurând cadrul co-finanţării proiectelor. Unei măsuri i 
se alocă o contribuţie din partea Comunităţii Europene şi 
a României precum şi un set de obiective specifice 
(prezentate în Fişa tehnică a măsurii). 

Submăsura  reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei 
obiective specifice; precizează clar detaliile specifice 
fiecărui tip de investiţie în parte. 

Spaţiul rural - reprezintă spaţiul administrativ din România definit 
conform legislaţiei naţionale în vigoare. 

Criterii de 
eligibilitate 

- condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de 
către potenţialul beneficiar la întocmirea proiectului 
pentru a putea fi selectat în vederea acordării fondurilor 
nerambursabile SAPARD sau FEADR. Criteriile de 
eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice ale 
submăsurilor sunt menţionate în Fişa tehnică disponibilă 
ca Anexă la Ghidul Solicitantului. 

Cheltuieli 
eligibile 

- cheltuieli care pot fi co-finanţate prin Programul 
SAPARD, prin FEADR sau FEP. Pentru a fi considerate 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultură
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=123
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=104
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=104
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=97
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=152
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=147
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=71
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=91
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=146
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=146
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=205
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eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
- să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie 
prevăzute în cadrul contractului de finanţare şi să fie în 
conformitate cu principiile unui management financiar 
solid;    -  să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei 
proiectului şi să respecte prevederile din Contractul de 
finanţare, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi a 
studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan de 
afaceri, avize, autorizaţii, acorduri, taxe legale aferente 
acestora) a căror cheltuială poate fi făcută înainte de 
semnarea contractului de finanţare dar după emiterea 
Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda 
managementul fondurilor SAPARD pentru România.  
- să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să 
fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de 
originalele actelor de plată justificative. 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată care a 
realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 
contract de finanţare cu APDRP pentru accesarea 
fondurilor europene prin FEADR. 

Potenţial 
beneficiar 

- persoană juridică/persoană fizică autorizată care este 
eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin 
FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 
nu a încheiat încă un contract de finanţare cu APDRP. 

Contribuţia 
publică 

- fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor 
Programului după contractarea proiectului şi după 
realizarea primelor investiţii; este asigurată prin 
contribuţia Uniunii Europene (75%) şi a Guvernului 
României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

Contribuţia 
privată 

- o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară 
obligatorie a persoanei care solicită fonduri 
nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în 
vederea realizării propriului proiect de investiţii. 
Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din 
valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în 
funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul 
investiţiei propuse spre finanţare. 

Valoarea 
eligibilă a 
proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 
şi/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor 
eligibile precizată în Ghidul Solicitantului şi care pot fi 
decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică 
şi privată se calculează prin raportare la valoarea 
eligibilă a proiectului. 

Valoarea 
neeligibilă a 
proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 
şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor 
neeligibile precizată în Ghidul Solicitantului şi, ca atare, 
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu 
vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 

http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=108
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=124
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=147
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=117
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=168
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=168
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=159
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=159
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=159
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=117
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=2
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
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cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi 
suportate financiar integral de către beneficiarul 
proiectului. 

Valoarea 
totală a 
proiectului 

- suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 
servicii şi/sau lucrări. 
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ANEXA NR 1 
                                                                          
 
 

 “Comuna Cicirlau la standarde culturale europene”   
Strategia Comunei Cicirlau în domeniul culturii  

2014-2020  
  

I. Introducere  
Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective 
distincte ale unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, 
muzică, teatru, dans, literatură etc şi elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul 
de valori, tradiţiile şi credinţa respectivului grup. (UNESCO 2002)  
Cultura, în sens larg, înseamnă felul în care se întâmplă lucrurile într-un anumit loc, 
viaţa locului respectiv, chiar dacă, pentru mulţi, ea înseamnă doar operă, teatru, 
concerte, muzee şi expoziţii. Cultura este importantă tocmai pentru că ea înseamnă 
toate acestea, plus presa pe care-o citim, emisiunile TV pe care le privim, felul în care 
inter-relaţionăm şi ne petrecem timpul liber, locurile în care ne facem cumpărăturile, 
arhitectura, universităţile în care învăţăm, practicile religioase, nivelul de educaţie şi 
implicare civică, felul în care ne raportăm la mediul înconjurător, moştenirea istorică, 
obiceiurile sportive, felul în care ne alimentăm şi ne îmbrăcăm, grija faţă de sănătate, 
respectul faţă de tradiţii şi valori.  
Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau 
naţiuni. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării 
sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. De aceea 
definirea unei strategii culturale a Comunei Cicirlau este unul dintre pilonii centrali ai 
dezvoltării unei viziuni asupra viitorului comunei.  

La nivel internaţional, o tot mai mare atenţie este acordată potenţialului culturii de a 
cataliza procesele de dezvoltare. Planurile de dezvoltare strategică a unor comune 
europene acordă o atenţie deosebită culturii şi creativităţii – se vorbeşte despre localitati 
creative (localitati ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin implicarea cetăţenilor 
prin metode specifice domeniului cultural), despre industriile creative (acele ramuri ale 
industriei care fac uz de creativitate ca principal capital – producţia de carte, producţia 
de artizanat, industria modei, publicitatea etc - a căror rată de creştere este de 5 ori mai 
mare decât a industriilor tradiţionale).  

Considerăm că, în contextul obiectivului prioritar al societăţii româneşti, acela al 
dezvoltarii pe coordonate europene, cultura joacă un rol esenţial, fiind pârghia de 
armonizare a valorilor locale şi naţionale la valorile europene.  

 

 

II. Starea actuală a sectorului cultural în Comuna Cicirlau - Analiza SWOT 
  
1. Puncte tari  

a. Existenta unor anumite traditii si obiceiuri, inca nealterate sau modificate 
nesemnificativ, iar pastrarea, conservarea si dezvoltarea lor ar putea constitui un 
element de dezvoltare culturala; 

b. Apropierea de municipiul Baia Mare, important centru cultural; 
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c. Existenta in comuna a unor institutii culturale, cum sunt: Caminul Cultural 
Cicirlau; Asociatia Cultural Artistica “Alina-te dor, alina”; Cenaclul Literar “Vasile 
Lucaciu”; Ansamblul Coral si de Dansuri “Strugurelul”; Muzeul “Nicolae Sabou”; 
Cercul de pictura al copiilor; Biblioteca Comunala “ioan Stiru” 

d. Desfasurarea in comuna a unor evenimente cultural artistice de renume, cum 
sunt: Festivalul National de Folclor “Alina-te dor, alina”; Concursul National de 
Literatura “Vasile Lucaciu”; 

e. Apartenenta sau activitatea in comuna, in trecut sau prezent, a unor personalitati 
de renume ale culturii si vietii spirituale: rapsodul national Nicolae Sabou; 
poetii/scriitorii Ioan Burnar, Valeriu Sabou, Dorel Macarie, Nicolae Goje, preotul 
Gheorghe Pop; preotul Ioan Stiru; regizorul si pictorul Vasile Jurje; arhitectul 
Vasile Stiru; 

f. Reamenajarea Bibliotecii Comunale; realizarea in cadrul ei a unui punct  Internet, 
prin programul biblionet; 

g. Activitatea anterioara a unei trupe de teatru satesc; 
h. Existenta unor asezaminte culturale, cum sunt caminele culturale in fiecare sat al 

comunei; biblioteca comunala; sala de festivitati; 
i. Existenta unor obiective cu valoare culturala deosebita (fond), cum sunt presele 

de struguri din lemn, moara pe apa de la Ilba; obiecte de uz gospodaresc  etc; 
j. Existenta unor bunuri cu valoare culturala istorica, arheologica, documentara, 

etnografica si artistica; 
k. Existenta unor monumente dedicate eroilor comunei; 
l. Existenta lacaselor de cult si activitatea religioasa a cultelor de pe raza comunei; 
m. Potentialul uman, creativitatea locala;    

 
 
2. Puncte slabe  
 

a. starea de degradare a unor cladiri cu destinatie culturala, cum sunt Caminul 
Cultural Cicirlau (toate cladirile apartinatoare), sala de festivitati, monumentele 
commemorative; 

b. folosirea neoptimizată a spaţiilor de cultură existente; 
c. dotarea necorespunzatoare  cu aparatura a caminelor culturale (instalatii de 

iluminare, sonorizare, protectie impotriva incendiilor, climatizare; sanitare);  
d. -educativă a 

programelor culturale;  
e. starea de degradare a monumentelor;  
f. lipsa monografiei comunei; 
g. lipsa unui inventar al bunurilor cu valoare culturala deosebita;  
h. finanţarea exclusiv din bugetul local a institutiilor culturale, ceea ce nu este 

sustenabil pe termen lung;  
i. elor între autorităţi/instituţiile publice de cultură şi sectorul 

cultural independent – nu exista spaţii pentru activităţile sectorului cultural 
independent, nu există resurse pentru încurajarea tinerilor creatori, focalizarea 
exclusivă asupra culturii „instituţionalizate” etc.  

j. i creatori – ateliere şi spaţii de creaţie şi 
repetiţie, spaţii de difuzare/expunere, fonduri pentru producţie, turnee şi 
mobilitate, resurse de documentare specializate şi actualizate;  

k. ntru 
evenimentele culturale, în raport cu dimensiunile comunei;  
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l. lipsa unor relatii de infratire cu localitati din strainatate; 
m. blicului din programele 

instituţiilor culturale; 
n.  nivelul redus de relaţionare dintre mediul artistic şi contextul social (lipsa unor 

acţiuni care să demonstreze impactul social al actului cultural);  
o. lipsa iniţiativelor de cercetare şi dezvoltare în domeniile culturii; 
p.  le – buget local, 

comunitatea locală de afaceri, in sensul insuficientei fondurilor;  
q. 

nevoi speciale;  
 
 
3. Oportunităţi  

a. Integrarea europeană şi rolul pe care cultura îl are în definirea identităţii locale 
şi naţionale în acest context; 

b. Derularea, la nivel judetean, a unor programe culturale sau de dezvoltare 
culturala la care se poate racorda sau de care poate beneficia comuna;  

c. Existenţa in Baia Mare unui mare număr mare de instituţii culturale şi iniţiative 
culturale independente;  

d. Desfasurarea anuala a Zilelor Comunei Cicirlau, manifestare care detine 
preponderent componenta culturala;  

e. Potenţialul de dezvoltare a turismului cultural la nivel regional; 
f. Existenţa unor programe europene care incurajeaza parteneriate internaţionale – 

comune înfrăţite, parteneriate instituţionale etc – care pot fi fructificate pentru 
promovarea culturii locale în străinătate şi pentru aducerea in comuna a unor 
evenimente artistice  cu componenta internationala de calitate ; 

g. Apartenenta comunei la  GAL “Maramures Vest” si posibilitatea introducerii la 
finantare a unor proiecte culturale. 

 
4. Ameninţări  

a. lor de cultură  
pericilitează calitatea actului artistic;  

b. orientarea creatorilor locali, existenti sau potentiali – actori, regizori, scriitori, 
interpreti, muzicieni spre mediul urban şi străinătate, in lipsa unor oferte locale;  

c. , pierderii, instrainarii obiectelor cu valoare culturala;  
d. – ateliere şi spaţii de creaţie 

şi repetiţie, spaţii de difuzare/expunere, fonduri pentru producţie, turnee şi 
mobilitate, resurse de documentare specializate şi actualizate;  

e. 
între public şi produsul cultural, ameninţarea pe termen lung fiind aceea de a 
pierde publicul;  

f. umă bugete  
mari şi oferă producţii culturale atrăgătoare pentru un public tot mai redus ; 

g. – buget local, 
comunitatea locală de afaceri etc; 

h.  renuntarea treptata la oferta culturala locala, in schimbul ofertei orasului Baia 
Mare sau recurgerea la alternativele culturale daunatoare; 

 
II. Identificarea problemelor strategice:  
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A. nevoia unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor 
culturale  

 
B.  nevoia de dinamizare a vieţii culturale a comunei: creşterea calităţii ofertei 

culturale şi a cererii produsului cultural  
 

C.   nevoia de creştere a sustenabilitatii instituţiilor culturale  
 

D.  nevoia dezvoltării parteneriatului între operatorii culturali, mediul de 
afaceri, mediul intelectual şi administraţia publică locală  

 
III. Măsuri de rezolvare a problemelor strategice  
Viziune:  
 
Consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din Comuna Cicirlau, astfel încât 
aceasta să fie recunoscuta pe plan local, regional şi naţional ca o comunitate care 
preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan 
regional, naţional şi internaţional.  
 
A. nevoia unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor 

culturale  
 

a. modernizarea cladirii caminului cultural din localitatea Cicirlau, astfel incat 
aceasta sa asigure toate utilitatile necesare desfasurarii unor manifestari 
culturale complexe (spectacole, conferinte, serbari, proiectii de filme, auditii 
muzicale, expozitii etc); desfasurarii de repetitii ale formatiilor artistice;  

b. modernizarea cladirilor caminelor culturale din satele comunei astfel incat 
acestea sa asigure utilitatile minime necesare desfasurarii unor manifestari 
culturale  (spectacole, conferinte, serbari, proiectii de filme, auditii muzicale, 
expozitii etc); desfasurarii de repetitii ale formatiilor artistice; 

c. amenajarea corespunzatoare a Bibliotecii Comunale si a bibliotecilor din scoli; 
d. continuarea amenajarii unor spatii pentru manifestari culturale in aer liber (scene, 

podiumuri etc); 
e. amenajarea unui spatiu pentru manifestari culturale in zona turistica de interes 

local “Taul cu Arini”; 
f. dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice de cultură şi sectorul cultural 

independent şi deschiderea spaţiilor acestor instituţii şi pentru evenimente ale 
artiştilor şi grupurilor de creatori independenţi ; 

g.  care pot fi utilizate pentru activităţi 
culturale. Posibile soluţii pentru reparaţii şi reamenajarea spaţiilor:  

h. oferirea spaţiilor unor organizaţii culturale, pe termen lung (ex. 10 ani) şi 
investirea în reamenajarea spaţiilor într-o oarecare măsură din fonduri publice, 
cea mai mare parte a fondurilor urmând să fie atrasă de organizaţia beneficiară; 

i. oferirea spre exploatare a unor spaţii unor parteneriate între agenti economici  şi 
organizaţii culturale, compania realizând investiţia în spaţiu şi utilizând o parte a 
acestuia în scop comercial, iar organizaţia primind o altă parte a spaţiului pentru 
activităţile sale; acest lucru este aplicabil salii de festivitati din Cicirlau si salilor 
caminelor culturale din Ilba, Bargau si Handalu Ilbei; 

j. disponibilizarea unor spatii pentru amenajarea unui muzeu al comunei sau 
incheierea unui parteneriat cu Fundatia Cultural Artistica “Alina-te dor, alina” 
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si/sau Asociatia Comunelor din Romania pentru amenajarea acestui muzeu in 
cadrul Muzeului “Nicolae Sabou”; 

k. identificarea unor spatii pentru functionarea cercului de pictura si a altor ateliere 
de creatie;   

 
B. nevoia de dinamizare a vieţii culturale comunale; creşterea calităţii ofertei 
culturale şi a cererii produsului cultural  

a. definirea reperelor principale ale calendarului activitatilor si manifestarilor 
culturale din comuna pe parcursul unui an calendaristic, in corelare cu 
programele judetene si ale altor comunitati locale; 

b. realizarea de activităţi de dezvoltare a publicului pe întreg parcursul anului de 
către instituţiile şi organizaţiile culturale – organizarea de evenimente conexe 
programelor culturale principale destinate educaţiei artistice şi dialogului cu 
publicul, dezbateri şi ateliere deschise publicului; 

c. definirea listei de priorităţi cu privire la dezvoltarea vieţii culturale a comunei. 
Pe baza acestor priorităţi poate fi restructurat sistemul de finanţare a 
instituţiilor culturale;  

d. 
fondurilor destinate unor proiecte culturale; 

e.  
din domeniul cultural;  

f. rijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural: prezentarea 
producţiilor culturale locale în alte locaţii din ţară şi în străinătate, încurajarea 
prezenţei artiştilor comunei la festivaluri şi evenimente de anvergură la nivel 
internaţional, prezentarea în comuna a unor producţii artistice de calitate ale 
artiştilor din afara comunei; 

g.  activitati anuale în cadrul căreia să fie apreciate/premiate 
creaţiile şi creatorii din comuna; 

h.  măsuri pentru dinamizarea vieţii culturale a comunei pe timp de vară:  

 încurajarea realizării de evenimente culturale în spaţiul public (pe 
stradă, în parcuri - concerte, jocuri populare, spectacole de dans, 
spectacole de divertisment, teatru, recitaluri de poezie etc;  

 încurajarea festivalurilor (de stradă) estivale;  

 dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri 
pentru perioada vacanţei: ateliere de fotografie, film, poezie, 
webdesign, etc  

            
 
 C. nevoia de a creşte sustenabilitatea instituţiilor şi activităţilor culturale  

a. condiţionarea cuantumului finanţării din bugetul public a asezamintelor si 
institutiilor culturale de nivelul fondurilor atrase din alte surse – programe de 
finanţare, vânzare de bilete, activităţi generatoare de venituri;  

b. sprijinirea de proiecte culturale din bugetul Consiliului Local pe baza unor 
proceduri transparente şi competitive (fie prin înfiinţarea unui program de 
finanţare a proiectelor culturale, fie în cadrul programului general de finanţare de 
la bugetul local, în fiecare caz însă selecţia făcându-se pe baza listei de priorităţi 
identificate pentru dezvoltarea culturală la nivel local);  

c. încurajarea promovării de către mediul de afaceri a actului cultural;  
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D. nevoia dezvoltării parteneriatului între operatorii culturali, mass media, mediul 
de afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală  

a. -artistice şi firmele 
private;  

b. dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul cultural şi mass media  pentru o 
mai bună promovare în presă a evenimentelor culturale şi a materialelor cu 
conţinut cultural;  

c. 
şi proiecte de cercetare în domeniul cultural;  

d. organizarea unor întâlniri care să promoveze colaborarea dintre operatorii 
culturali, mass media şi mediul de afaceri, organizarea unor evenimente prin 
care să fie recunoscute participarea şi sprijinul acestor actori la dezvoltarea 
culturală;  

e. in comuna, ca important factor de 
dezvoltare economică (ritmul de creştere economică în cazul industriilor 
creative este de 5 ori mai mare decât media restului sectoarelor economice); 

f. Incheierea de intelegeri intre diferitele institutii (biserica, scoala, administratie 
locala, asociatii culturale, fundatii) in scopul promovarii strategiei culturale a 
comunei;  

 
IV. Analiza cost-beneficii  

a. 
practică cu eforturi financiare minime, prin fonduri de la bugetul local, dar mai 
ales prin dezvoltarea de parteneriate între diferiţii factori interesaţi;  

b. 
de atragere de fonduri;  

 
V. Mecanisme de evaluare şi revizuire a strategiei  

a. nţarea unui consiliu consultativ în domeniul cultural care să asigure 
revizuirea anuală a obiectivelor pe termen scurt şi oportunitatea redefinirii 
obiectivelor pe termen lung;   

b. organizarea unor dezbateri publice (o dată pe an) pentru prezentarea nivelului de 
îndeplinire a măsurilor strategiei şi identificarea de noi priorităţi;  

c. -ul Primăriei Comunei 
Cicirlau; 

d. publicarea de rapoarte anuale ale progresului în implementarea strategiei; 
e. prezentarea de rapoarte in sedintele Consiliului Local Cicirlau, privind 

implementarea strategiei culturale;  
 
VI. Obiective prioritare  

a. Definirea identităţii culturale a comunei; crearea unui brand al comunei prin 
cultură - un eveniment cultural anual care este automat asociat Cicirlaului şi 
invers (un asemenea eveniment ar putea fi Festivalul National de Folclor “Alina-
te dor, alina” , Festivalul de Literatura “Vasile Lucaciu” sau Festivalul Viei si 
Vinului la Cicirlau) ;  

b. Definirea priorităţilor pentru dezvoltarea culturală locală, care se vor regăsi şi în 
alocarea fondurilor publice pentru instituţiile şi organizaţiile culturale;  

c. Creşterea capacităţii manageriale a instituţiilor culturale – promovarea unor 
oameni care să identifice noi surse de venituri, să îmbunătăţească calitatea 
actului de cultură şi să diversifice repertoriul instituţiilor;  
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d. Dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţii judetene, naţionale şi internaţionale;  
e. Promovarea şi susţinerea actului creator original ; 
f. Promovarea diversităţii etnoculturale;  
g. Analiza posibilitatilor de dezvoltare si promovare a Festivalului National de 

Folclor “Alina-te dor, alina” si Festivalului de Literatura “Vasile Lucaciu” is legarea 
lor de momente semnificative pentru comunitate (culesul strugurilor, respectiv 
Ziua Nationala a Romaniei; 

h. Elaborarea unui documentar privind costumul popular local si realizarea 
costumelor populare pentru Ansamblul Coral si de Dansuri “Strugurelul”; 

i. Elaborarea unui documentar privind obiectele si utilajele pentru vinificatie si vin 
din comuna; inventarierea celor cu valoare culturala deosebita si stabilirea unor 
masuri pentru protejarea lor; 

j. Elaborarea unui documentar privind bunurile cu valoare culturala (bunuri 
arheologice si istorice, bunuri cu semnificatie artistica, bunuri cu semnificatie 
etnografica, bunuri de importanta tehnica ) inventarierea lor si stabilirea unor 
masuri pentru protejarea si conservarea lor; 

k. Elaborarea monografiei comunei; 
l. Constituirea grupului de teatru satesc; 
m. Revigorarea activitatii Cenaclului literar “ Vasile Lucaciu”; 
n. Infiintarea muzeului satului; 
o. Initierea unui program dedicat colindelor si promovarii obiceiurilor de iarna; 
p. Dezvoltarea Ansamblului Coral si de Dansuri “Strugurelul”; 
q. Realizarea parteneriatului pentru promovarea morii pe apa din Ilba ca punct de 

interes turistic; 
r. Amenajarea si promovarea formatiunii geologice “Rozeta de Piatra” ca punct  de 

interes turistic; 
s. Realizarea unui parteneriat intre Consiliul Local Cicirlau si Muzeul de Etnografie 

si Arta Populara Baia Mare pentru promovarea culturala a comunei Cicirlau la 
gospodaria din Cicirlau; 

t. Dezvoltarea proiectului Zilele Comunei Cicirlau pentru ca acesta sa devina 
principalul instrument de promovare culturala a comunei; 

u. Realizarea unui documentar privind monumentele de pe raza de administrare si 
stabilirea masurilor de protejare, conservare si intretinere a acestora; 

v. Realizarea unui studiu privind posibilitatile de infiintare a unor ateliere de 
artizanat (tesaturi, broderie, dantela, impletituri, sculpturi etc); 

w. Continuarea participarii cu stand propriu la manifestarile “Craciun in Maramures” 
si la alte manifestari  culturale organizate pe plan judetean si regional; 

x. Participarea, incepand cu anul 2014, cu stand propriu la manifestarile din cadrul 
Zilelor Orasului Baia Mare; 

y. Continuarea demersurilor pentru elaborarea Hotararii de Guvern pentru 
aprobarea stemei comunei. 

 
 
                                           

 
 

 


