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Introducere

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

Naţional

de

Dezvoltare

(PND)

este

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

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

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


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitate echilibrată a teritoriului european.



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



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



Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi informaţionale;



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

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

DE JUDEŢELE

DEZVOLTARE

%

ALE POPULAŢIE

COMPONENTE
REGIUNII

1 - NORD EST
2 - SUD EST

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

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 15,5
Giurgiu,

Ialomiţa, Prahova,

Teleorman
4 - SUD VEST OLTENIA

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

5 - VEST

Arad,

Caraş

-

Severin, 9,2

Hunedoara, Timiş
6 – NORD VEST

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

7 - CENTRU

Alba,

Braşov,

Covasna, 11,8

Harghita, Sibiu, Mureş
8 - BUCUREŞTI-ILFOV

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


Coeziunea economică şi socială;



Conservarea patrimoniului natural şi cultural;



Competitivitatea echilibrată a teritoriului european.

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


33 % industrie



11,9 % agricultură



4,1 % construcţii



51 % servicii.

În Regiunea Centru sunt concentrate aproape 12% din totalul unităţilor active înregistrate la
nivel naţional, pondere care, comparativ cu celelalte regiuni, o situează pe poziţia a patra în
ierarhia regiunilor, după numărul de unităţi locale active înregistrate. În ceea ce priveşte
investiţiile pe cap de locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul trei pe ţară, fiind devansată
doar de Regiunea Bucureşti - Ilfov şi Regiunea Vest.
Pentru Regiunea Centru dezvoltarea rurală este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei
de dezvoltare prin care se urmareşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită
punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial ale spaţiului rural: creşterea animalelor,
prelucrarea laptelui, a cărnii, pieilor, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, piscicultură,
apicultură, sericicultură, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, etc.
Datorită funcţiei de spaţiu al acesteia, trebuie continuate măsurile de dezvoltare rurală, al
căror nucleu ar fi crearea unor fundamente de durată pentru locurile de muncă pentru populaţia
rurală. Economic, natural şi social, spaţiul rural trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung.
Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde organizarea şi
dezvoltarea agricolă, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a
serviciilor rurale - managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale
şi promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative.

Page
14

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

Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă
tehnică, servicii de afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţilor.
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I.3 Planul Judetean de Dezvoltare
Judeţul Alba este situat în partea centrală a
României, în zona de contact a Podişului Transilvaniei
cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, pe cursul
mijlociu al râului Mureş, care traversează judeţul de la
nord - est (în zona Ocna Mureş), la sud - vest (în zona
Şibot).
Suprafaţa

judeţului

este

de

6.231

kmp,

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


Muzeul Unirii din Alba Iulia;



Muzeele de istorie din Blaj şi Aiud;



Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia;



Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia;



Clubul Tineretului;



Teatrul de păpuşi din Alba Iulia;



Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba Iulia

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

Teritoriul Dealurilor Lopadea , a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe acest teritoriu
au fost descoperite urmele unei aşezări din epoca bronzului , suprapusă de vestigii din epoca
fierului şi de o aşezare cu o necropolă din perioada prefeudală ( sec. VII d.C. ) , în care s-au găsit
vârfuri de lance , scăriţe din fier şi un topor din fier. Siturile arheologice de la Lopadea Nouă
din punctul ,, GORGAN ”, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice ale judeţului Alba.
După cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar ( ultima parte a sec. XI şi începutul
sec. XII ) , pentru a-şi consolida stăpânirea şi a apăra noile hotare ale regatului , au fost
colonizaţi secuii , populaţia maghiară din Panonia , în unele localităţi transilvănene .
Locuirea continuă şi neântreruptă a acestui spaţiu de viaţă , se reflectă şi în caracterul sedentar
al populaţiei , care avea ca ocupaţie principală , cultura plantelor , creşterea animalelor şi
viticultura.
Cele mai multe aşezări sunt concentrate de-a lungul văii Râtului , în depresiunea Lopadea .
După mărime satele sunt mici , sub 500 locuitori şi mijlocii între 500-1500 locuitori.
Principala localitate Lopadea Nouă , este situată în partea central-estică a judeţului Alba ,
la o distanţă de 40 km de municipiul Alba Iulia şi la 8 km de oraşul cel mai apropiat , Aiud.
Localitatea datează din 896 , fiind propritatea lui Gyula , un conducător din Ardeal al magharilor
stabiliţi recent în zonă . În documentele scrise, localitatea datează din perioada descălecatului
maghiar şi făcea parte din domeniul reginei Ungariei , aprox. anul 1030. Este atestată
documentar pentru prima dată în anul 1202, cu numele Villa Lapad. În anul 1698 , apare cu
numele de Magyar Lapad , iar din 1939 , Magyarlapad . Numele satului dovedeşte faptul că
această aşezare a fost locuită de maghiari. Referitor la existenţa şcolii pe aceste meleaguri , este
legată de apariţia religiei reformate , în anul 1564. Pe tavanul bisericii , apar înscrieri în limba
latină din anii 1759, 1760 şi 1761: LUDI MAGISTER PETRI BITAI – Bitai Peter învăţător.
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În perioada 1680-1904, şcoala elementară a funcţionat sub patronatul Bisericii
Reformate, într-o clădire care şi astăzi aparţine Parohiei Reformate. Anii 1904-1905 , a fost
primul an, când şcoala era de stat . La început vorbim de şcoala elementară de 4 clase şi apoi din
1958-1959 , şcoala funcţionează cu 7 clase generale , iar din 1965 şcoala generală de 8 clase .
O altă localitate a comunei Lopadea Nouă şi a doua ca mărime după satul de centru
Lopadea Noua , este satul Ciuguzel . Prima atestare documentara , deci cea mai veche menţiune
scrisă şi cunoscută în legătură cu satul Ciuguzel este prin anii 1202-1203, în unul din volumele
de Documente privind istoria României . S-a mai numit Csuguzel , Fugad , dar , de fapt , în
prima menţiune cunoscută nouă se numeşte cu totul altfel şi anume Feketefee . Făra a ne da
seama ce s-a întâmplat , nici de ce a urmat apoi o perioada de decadenţă , numindu-se Ciugod cel
Mic , apoi iar Fugod . Totuşi numele de Ciuguzel rămâne , am spune , consacrat , după anul 1830
fiind tot mai des întâlnit , chiar dacă nu întotdeauna sub aceeaşi formă . Până în jurul anului
1850, în diferitele înscrisuri , numele apare atât în Fugad cât şi ca Ciugăzăl , în funcţie de
Administraţia care făcea referire la sat , respectiv maghiară , austriacă sau românească. În cea ma
veche statistică găsită din anul 1818 , în „ tabela celor cuvenite ” , se arată că în satul Ciuguzel
erau 440 suflete , deci aprox. 100 familii. Situaţia materială era defavorabilă pentru cei mai
mulţi: familia preotului fiind liberă , erau câţiva arendaşi ,iar restul erau iobagi. În anul 1821,
situaţia materială era mai prosperă , urmând apoi să scadă simţitor până în anul 1848. Apoi , din
datele existente se spune că în anul 1901 , învăţătorul o ducea atât de greu încât trebuia să-şi
cerşească pâinea, dar nici aşa nu şi-o putea dobândi pentru că nu era de unde ( Actele Mitropoliei
Blajului, doc. nr. 837/1902)
Satul Băgău, este un alt sat al Comunei Lopadea Nouă . Prima atestare documentară a
satului Băgău, datează de la jumătatea secolului al XIII-lea , prin anul 1251 , aşa cum o
dovedeşte un document păstrat la biblioteca muzeului din Alba- Iulia . Existenţa bisericii este
evidenţiată în jurul anului 1600, pe locul Bisericii de lemn cu Hramul Teodor Tiron . Această
biserică de lemn, care actualmente este declarată muzeu , este atestată documentar în anul 1733,
dar unii specialişti contesta acest lucru , susţinând faptul că este mai veche , ea fiind mutată
dintr-un sat de pe Câmpia Transilvaniei. Biserica este construită din bârne de brad şi aşezate pe
stâlpi de stejar , are formă de navă , cu altarul de formă poligonală cu şase laturi. Clopotniţa şi
turnul, par a fi adăugate mai târziu.
Page
20

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

Biserica de lemn este încadrată de specialişti în categoria B, a bunurilor de patrimoniu .
Există de asemenea trei icoane pictate pe lemn şi un clopot având înscris anul 1791.
Celelate sate ale comunei , sunt mai mici , actualmente , fiind mai departe de drumul
judeţean şi datorită plecării populaţiei în perioada ceauşistă la oraş sau în alte sate din jur.
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II.2 Amplasarea si Relieful
Comuna Lopadea Nouă este asezată în partea de N-E a judeţului Alba şi are o suprafaţă
de 9357 ha (93,57 kmp). În partea de nord se învecinează cu comuna Hopîrta , în partea de nordest cu comuna Sona , în partea de sud , cu comuna Craciunel de Jos , la sud- vest cu comuna
Rădeşti , la vest cu Municipiul Aiud şi la nord- vest cu oraşul Ocna Mureş.
Teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă se compune din şapte localităţi :
Lopadea Nouă , Băgău , Beţa , Ciuguzel , Asînip , Odverem şi Ocnişoara .
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 9357 ha, din care: arabil 3.450
ha, 2.559 ha păşuni, 869 ha fâneţe , 76 ha vie , 131 ha livezi , 1384 ha păduri , 888 ha alte
terenuri .
Din punct de vedere geologic , regiunea face parte din Bazinul Transilvaniei .
Caracteristica principală a acestei subunităţi o constituie gradul înalt de modelare a reliefului . Se
întâlnesc văi asimetrice dezvoltate , adevărate depresiuni , ca acelea ale Râtului.
O altă caracteristică a zonei sunt alunecările de teren şi eroziunea solului. Alături de
alunecările vechi din localitatea Băgău , sat aparţinător comunei , se întâlnesc şi cele recente din
localitatea Beţa.
Mai sunt de amintit prezenţa unor vulcani noroiaşi pe valea Râtului , la Băgău şi Beţa şi a
sărăturilor de la Ocnişoara.
Depresiunea Lopadea Nouă , are aspectul unui golf asimetric , deschis spre Valea Mureşului.
La nivelul luncii , depresiunea are un aspect ramificat , pătrunzând pe văile afluienţilor mai
mari ai Văii Râtului ( Odverem , Ciuguzel şi Asînip ) .
Pe partea dreaptă a Văii Râtului , sunt aşezate satele Lopadea Noua şi Băgău . Luncile
pârâurilor secundare sunt bine dezvoltate , dar umede şi pe alocuri mlăştinoase , din această
cauză satele le-au ocolit preferând să se aşeze în bazinul superior al acestor văi – satele Beţa ,
Odverem , Ciuguzel şi Asînip.
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Clima comunei Lopadea Nouă se include în clima dealurilor Podişului Transilvaniei .
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9-8 grade C.
Luna iulie este de obicei cea mai călduroasă , cu temperaturi de 30 grade C. Cantitatea de
precipitaţii anuală este de 600-700 mm/an . Luna cea mai ploioasă este iulie (80 mm ) , iar cea
mai săracă în precipitaţii este ianuarie ( 30 mm)

Regimul pluviometric se caracterizează prin

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

ha şi reprezintă 37%din suprafaţa

administrativă .
Pe culmile înguste şi pe versanţii înclinaţi cu expoziţie sudică şi vestică sunt
cernoziomurile slab levigate sau chiar cernoziomurile tipice , iar pe cele nordice şi estice
întâlnim cernoziomul puternic levigat . Solul brun de pădure apare doar pe suprafeţele
împădurite şi în partea nord-estică a regiunii , unde eroziunea este moderată.
Suprafaţa agricolă a comunei este de 7.058 ha , din care 3.450 ha arabil ,2.559 ha
păşuni , 869 ha fâneţe , 75 ha vie şi 131 ha livezi . Suprafaţa arabilă este culivată cu următoarele
: cereale , cartofi , legume , pepiniere floricole şi pomicole , plante furajere ( lucernă ) .
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II.3 Infrastructura locala
Transporturi feroviare nu sunt în zonă, mijloacele de transport folosite sunt cele pe cale
rutieră.
Drumul Judeţean 107 E , este proaspăt asfaltat, reprezintă principala cale de acces în
comună din direcţia oraşului Aiud şi străbate comuna , începând cu localitatea Băgău şi până în
comuna Hopârta .
În categoria drumuri comunale sunt încadrate :
-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

II.5 Cultura
Pe lângă depopularea şi îmbătânirea satelor în general , şi a populaţiei comunei Lopadea
Nouă în special , în prezent se duce o luptă împotriva a tot ceea ce –l putea ţine pe om – şi
populaţia în general , indiferent că era vorba de un obicei popular , sau că era vorba de tradiţii
naţionale , sau chiar portul naţional care , a-nceput să se piardă şi doar puţini sunt cei care acum
mai deţin un costum popular .
S-au mai păstrat totuşi unele obiceiuri şi tradiţii locale . Spre exemplificare , dintre
acestea se pot aminti :

Page
25

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

- colindul de Crăciun – nu este ceva specific, comunei , fiind o tradiţie creştinească ,
pretutindeni răspândită. Ceea ce e însă specific , locului e „ tehnica” , acestei tradiţii : în ajun ,
încă dis-de-dimineaţă , copiii de la primii paşi şi până la clasele VII-VIII , în grupuri de câte 3-5
până la 10-15 , iau satul la rând casă de casă –şi e o splendoare să auzi practic tot satul răsunând
de colinde , colindătorii fiind răsplătiţi cu biscuiţi , bomboane , mere, nuci , iar mai nou cu bani
Toată această activitate se termină în jurul prânzului , urmând apoi spre seară şcolarii
mai mari şi tineretul necăsătorit care durează până spre miezul nopţii şi sunt serviţi cu prăjituri şi
un pahar cu vin . După miezul nopţii urmează cei căsătoriţi , perechi-perechi , care colindă până
spre dimineaţă , iar noaptea ce urmează Naşterii Domnului , colindă bătrânii , care oricum în
ajun au rămas acasă pentru a-şi primi colindătorii .
Alte obiceiuri mai sunt : „furatul porţilor de Anul Nou” – adică tinerii fură porţile fetelor
de măritat şi le duc la vreun drăguţ cunoscut sau bănuit ; „moaşele ”– petrecerea din noaptea
următoare revelionului şi rezervată mai ales bătrânilor , de unde şi numele , pe considerentul că
tineretul şi-a petrecut deja cu o seară înainte ; „ silitul”din duminica prinderii postlui de paşti ;
„împreunatul oilor”, „cununia ”- căsătoria , „ priveghiatul mortului ” ,şi „ pomana ” mortului .
Având în vedere faptul că , în cadrul comunei Lopadea Nouă, jocurile şi dansurile
populare , atât cele maghiare cât şi cele româneşti , în special „ Haidăul” , au o tradiţie veche, din
iniţiativa Consiliului Judeţean Alba , Inspectoratul de Cultură Alba şi Consiliul local Lopadea
Nouă , în anul 1997 s-a creat Festivalul folcloric interetnic „FRĂŢIA ”. Acesta are ca scop
păstrarea tradiţiilor comunităţii româneşti şi maghiare din această zonă , în ceea ce priveşte
folclorul . După un an , în 1998 , Fundaţia Ethnika , iniţiază în aceeaşi perioadă cu fesivalul
folcloric – 17 iulie -23 iulie , a fiecărui an o tabără internaţională de dansuri pipulare .

Page
26

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

II.6 Situatia socio-demografica
Comuna Lopadea Nouă , datorită lipsei condiţiilor cerute de procesul de industrializare ,
a rămas un spaţiu exclusiv rural. Satele sale componente sunt diferite ca mărime , dar fac parte
din categoria satelor mici. Acestea sunt : Lopadea Nouă (1053 locuitori) – reşedinţă de comună ,
Ciuguzel ( 655 locuitori ) , Băgău ( 569 locuitori ) , Beţa ( 469 locuitori ) , Asînip (156 locuitori
), Odverem ( 623 locuitori ) , Ocnişoara (37 locuitori ) .
Din datele existente se observă faptul că din anul 1850 până în anul 1977 , populaţia a
crescut de la 3859 locuitori la 4403 locuitori , valori maxime înregistrându-se în anul 1941 cu
5154 locuitori şi în anul 1956 cu 5378 locuitori .
Populaţia comunei Lopadea Nouă , a cunoscut o creştere continuă până în anul 1977 .
Începând cu anul 1992 şi până în prezent , populaţia înregistrează un declin numeric , ce se
menţine în parametrii semnificativi , urmare a asocierii a doi factori concurenţi şi complementari
: liberalizarea avortului şi înrăutăţirea stării economice.
Numărul populaţei fiecărui sat a variat în decursul timpului în funcţie de evoluţia
natalităţii , mortalităţii , migraţiei , apropierii sau depărtării de principalul centru industrializat ,
oraşul Aiud.
Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Alba în anul 2009, numărul total al
locuitorilor comunei a fost de 2.883 .
Numărul total de locuitori al comunei la recensământul din martie 2002, este de 3001 ,
cu un număr de 988 gospodării.
Structura populaţiei ocupate:
Anul

2002

Total

Populaţie activă

Populaţie

Total

3001

1215

Populaţie inactivă

Pop.
ocupată

Someri

1080

135

Total

Elevi

Alte
pers.
Pensionari
inact

1786

358

955

473

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

2002

Localitatea
M

F

Lopadea Nouă

530

523

Ciuguzel

330

335

Băgău

302

267

Beţa

252

217

Asînip

78

78

Odverem

28

34

Ocnişoara

20

17

1540

1471

Total Comună

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

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

-

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

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

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

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


etapa de preplanificare



etapa de elaborare a planurilor strategice



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



etapa postimplementare

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

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


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



sa audieze comunitatea locala cu privire la Planul Strategic elaborat;



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



sa reactualizeze anual/periodic Planul Strategic elaborat;



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

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

III.3 Perceptia oamenilor asupra situatiei

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

Centralizarea rezultatelor, a condus la urmatoarea statistica :

a)

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

b)

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

c)

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

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

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

a)

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

b)

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

c)

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

Privind activitatea economica, opinia cetatenilor este urmatoarea :

a)

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

autoritatilor

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

sustinerea initiativei locale si a spiritului

antreprenorial;
b)

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

c)

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

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

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

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

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

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

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

PUNCTE SLABE

Existenta activitatilor economice: Biomilk; tamplarie;

-

Nu este promovat potentialul turistic;

cresterea animalelor (20 societati); reparatii auto (2

-

Stare precara a Bisericii Vechi;

societati);

-

Lipsa unei Brutarii in Ciuguzel din cauza lipsei

-

Existenta centrelor de colectare a laptelui si branzeturilor;

-

Existenta forma geografica aferenta potentialului de

-

Lipsa centru de colectare la Asinip;

amenajare a unor balti piscicole;

-

Lipsa unei asociatii agricole;

-

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

-

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

-

Existenta castelului Baron Banfi – Ciuguzel;

-

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

-

Existenta zonelor favorabile dezvoltarii agroturismului;

-

Existenta manifestarilor culturale precum Festivalul de
dansuri populare cu participanti din afara tarii;
manifestari de ziua satului;

Page
38

infrastructurii de alimentare cu apa potabila;

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

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

PUNCTE TARI

-

PUNCTE SLABE

-

Existenta unui relief variat;

-

Existenta terenurilor nelucrate datorita veniturilor mici si

-

Existenta Padurilor;

-

Terenuri fertile;

-

Lipsa apei potabile in unele sate componente;

-

Existenta unui serviciu de salubrizare;

-

Exista cazuri isolate de poluare din partea crescatorilor de

a gradului de imbatranire a populatiei;

animale;
-

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

OPORTUNITATI
-

-

RISCURI

legislaţie: adoptarea şi implementarea legislaţiei privind

Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia

zonele protejate ; legea Fondului de Mediu 293/2002;

mediului,

Aderarea României la unele convenţii internaţionale în

scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu

domeniu.
-

-

-

produse agricole ecologice care pot fi valorificate
corespunzător;

poate

conduce

pe

termen

mediu

la

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

-

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

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

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

-

Lipsa sitemului de canalizare;

-

Existenta drumurilor degradate in Bagaul Asinip; Ciuguzel
si Lopadea;

-

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

-

Lipsa acoperirii cu semnal mobil in toate satele;

-

Degradarea a 2 poduri din scandura din Ognisoara;

-

Starea neingrijita a rigolelor;

-

Lipsa parcarii pentru tiruri in Bagau;

-

Necesitatea schimbarii a 3 poduri in Lopadea;

RISCURI
-

degradarea progresivă a infrastructurii existente şi a
celorlalte utilităţi

-

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

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

PUNCTE SLABE

Existenta serviciului de asistenta sociala la nivel de

-

primarie;
-

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

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

OPORTUNITATI
-

RISCURI

perfectionarea resurselor umane in atragerea de fonduri
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-

depopularea zonei;

-

imbatranirea populatiei;

-

migrarea cadrelor medicale specializate;

-

migrarea profesorilor;

-

lipsa fondurilor;
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ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-

Amplasament accesibil cetatenilor in central localitatii;

-

Personal Calificat;

cetatenilor la activitati de curatare a puturilor si

-

Cladire proprie;

podetelor;

-

Serviciile primariei sunt multumitoare;

-

Consecventa in procesul de atragere a fondurilor;

OPORTUNITATI
-

-

Neimpllicarea suficenta a primariei in mobilizarea

RISCURI

programe de finantare adresate dezvoltarii capacitatii
administratiilor publice locale
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-

lipsa sustinetii cofinantarii in cadrul proiectelor;

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

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

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

-

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care

-

stau în calea realizarii viziunilor;

-

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

-

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

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

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

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZATE

SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

Potential turistic
promovat

Centru de
colectare Asinip

Drumurile Bagau,
Asinip, Ciuguzel,
Lopadea reabilitate

Camin de
varstnici
Odverem
infiintat

Biserica veche
reabilitata

Asociatii agricole
functionale

Poduri Ocnisoara
reabilitate

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

Teren amenajat pentru
motociclism
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ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT
REABILITATA

UTILITATI
REALIZATE

Pensiuni
agorturistice

Microferme
dezvoltate

Poduri Lopadea
reabilitate

Semnal
telefonie
mobila in toate
satele

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

Programe si
activitati de
dezvoltare a
antreprenoriatului
local

Rigole reabilitate
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SERVICII
SOCIALE
REALIZATE

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

RETICIENTA LA

SPIRIT CIVIC SCĂZUT

DEFECTUOS AL

SCHIMBARE

ÎN RÂNDUL
CETĂŢENILOR

IMAGINII
Promovarea insuficientă a

Mentalitatea greşită a

Dezinteresul cetăţenilor

localităţii (APL, comunitate)

cetăţenilor

faţă de problemele

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

comunităţii
Valorificarea insuficienta a

Grad scazut de asumare a

Dezinteresul comunităţii

potentialului turistic specific

riscurilor

faţă de aspectul localitatii

Lipsa specialistilor

Neintelegerea necesitatilor
din partea cetatenilor

Page
48

Lipsa retea de alimentare
cu apa in Asinip, Beta,
Odverem, Ocnişoara

SECTOR NONGUVERNAMENTAL
NEDEZVOLTAT
Prezenţa slabă a sectorului
ONG

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica
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PARTENERIATE
NEDEZVOLTATE

MĂSURI NEIDENTIFICATE
PENTRU ATRAGERE DE
INVESTITORI

Drumuri comunale
degradate

Parteneri interesaţi în
proiecte neidentificaţi

Strategia administraţiei de atragere
a investitorilor precara

Surse financiare
neidentificate
pentru proiectele
comunităţii

Locuri de munca
insuficiente

Surse financiare reduse
la bugetul local pentru
infrastructura

Colaborarea
insuficientă între
factorii de decizie în
dezvoltarea
comunităţii

Facilităţi locale nestabilite

Surse financiare
insuficiente la
nivelul comunităţii

Spirit antreprenorial
scăzut

INFRASTRUCTURA
DE ACCES
DEFICITARĂ

Starea neingrijita a
rigolelor

Capacităţi insuficiente în atragerea
de investitori străini

Degradarea a 2 poduri
din scandura din
Ognisoara

SURSE FINANCIARE
INSUFICIENTE LA
NIVEL LOCAL

OPORTUNITĂŢI
LIMITATE DE
OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ

Viabilitate scăzută a
afacerilor private
Resurse locale
nevalorificate

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

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

Viziunea:

Obiective specifice

Obiective generale

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

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

CREŞTEREA
CAPACITĂŢII DE
DEZVOLTARE SOCIOECONOMICĂ A
COMUNEI LOPADEA
NOUA

CREŞTEREA CALITĂŢII
VIEŢII CETĂŢENILOR
COMUNEI LOPADEA
NOUA
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DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICARE
ECONOIMIEI RURALE ÎN COMUNA
LOPADEA NOUA

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

V.4 Seminarul implementarii
Direcția strategică : CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
Domenii:

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

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

Informare
Consultanţă

Dezvoltare
sectorului civic
Realizarea de
parteneriate

Dezv.echipă
gest proiecte
Planificare şi

Crearea de noi centre
de informare de tip
telecentru
Consultanţă agricolă

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice

2012

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

2012
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2014

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

LOPADEA NOUĂ
Observatii

Din surse
atrase

Total

2012

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2013

In parteneriat cu
alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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atragere
resurse
financiare

Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

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

Obiective
specifice:

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de fezabilitate

Reabilitare
infrastructur
ă de acces:

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

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

Reabilitare

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

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

Cerere de
finanţare
2011

2009

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

Lucrări
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013

Costuri
(RON)
Din surse
locale

Din surse
atrase
3.500.000
150.000
1.100.000

160. 000
160. 000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

Total
3.500.000
150.000
3.500.000
1.100.000
160.000
160.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

2014
2011
2012
2011
2011

200.000
50.000
50.000

200.000
50.000
50.000
50.000
20.000

2011

275.000

275.000

2012
2012

250.000
100.000

250.000
100.000

2012
2013
2013
2013

100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000
100.000
50.000

2012

50.000

2012

50.000

50.000
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poduri

Extindere
reţea apă –
canal

Colectare
deşeuri
Amenajati
ecologice

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

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

50.000

50.000

2013

50.000

50.000

2012

750.000

2013

750.000

750.000

2013

800.000

2014
2014

5.000.000
2.000.000

800.
000
5.000.000
2.000.000

2015

4.000.000

4.000.000

2012

50.000

50.000

2013

50.000

50.000

2014

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

200.000

200.000

2016

200.000

200.000
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Amenajări
turistice

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

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

2015

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2011

20.000

20.000

2012

500.000

500.000

2016
2016

2015
2013
2016
2014

2013
2013

2012

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

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

2012

5000

5000

2015
2011

2015
2016
2013

80.000

80.000

200.000
500.000

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

Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Dezvoltarea
fermelor de
subzistenţă:

Comasarea
terenurilor
fărâmiţate

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

Crearea şi
dezvoltarea
activităţilor
turistice

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

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

2015
2015
2015
2013
2013
2013
2012
2012
2012

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse
atrase

Total

PNDR
PNDR

2012
2012

PNDR

2015
2015
2015
2015
2014

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

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

Educaţie

Formare
profesională

Activităţi de realizat

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

Consultanţă

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

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Termene de
implementare

Cerere la POS DRU DM 1.3
Perfectionarea continua a
cadrelor didactice

2012

Identificare nevoi
Depus cerere PNDR
Formare
Identificare nevoi

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

Realizare parteneriate pentru asigurare de servicii
publice

2012
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Observatii
Din surse
atrase

Total

2012

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

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

Costuri (RON)
Din surse locale

LOPADEA NOUĂ

2012
2012
2012
2012
2012

In parteneriat cu
alte scoli

In parteneriat

In parteneriat
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Mobilizare şi
implicare a
cetăţenilor în
dezvoltare
locală

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

Activităţi de realizat

Termene limita de implementare
Studiu de fezabilitate

Reabilitare
infrastructur
ă de acces:

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

Reabilitare
poduri

Extindere
reţea apă –
canal
Amenajati

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

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

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Lopadea Nouă
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Cerere de
finanţare
2011

2009

Proiect
tehnic
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

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

Costuri
(RON)
Din surse
locale

Din surse
atrase
3.500.000
150.000
1.100.000

160. 000
160. 000
1.000.000
2.000.000
50.000
50.000

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

2011

275.000

275.000

2012
2012

250.000
100.000

250.000
100.000

2012

100.000

100.000
50.000

2012

50.000

2012

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

50.000

50.000

2012

750.000

2012

50.000

750.000

750.000

50.000
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ecologice

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

Şcoli
Cămine culturale

Muzee

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

2012

50.000

50.000

2012

200.000

200.000

2011

20.000

20.000

2012

500.000

500.000

2012

2012
2012

5000

5000

Dotări pt. sport

Investiţii pt.
servicii de
administrare

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

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

Obiective
specifice:

Activităţi de
realizat

Paşi întreprinşi pentru
realizarea activităţii

Crearea şi
dezvoltarea
IMM-urilor:

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

Costuri (RON)
Din surse
locale

Observatii
Din surse
atrase

Total

2012
2012
2012
2012
2012

PNDR
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V.6 SURSE DE FINANTARE IDENTIFICATE

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

POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice

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

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

POR
Programul Operational Regional

POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

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

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

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Capacitatii Administrative

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

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

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

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

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

MODEL CHESTIONAR

Localitate

1.

2.

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

Comuna /
Orasul

0
Deloc

Cat de important considerati ca este rolul
Primarului in dezvoltarea comunei

Deloc

3.

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

Deloc

4.

Sunteti dispusi sa va implicate in actiunile
Primariei pentru dezvoltarea comunei

Deloc

5

6

7.

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

Județ

2

3

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

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

Scor

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

8.

9.

10.

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

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

12.

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

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

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

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

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

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

0

13.

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

14.

Aveti cunostinta despre finantarile
europene pe care le puteti accesa?

15.

16

Schimbari in rau

1

2

Nici o schimbare

Schimba
ri in bine

Nu am cunostinte

Vag

Am
cunostin
te

Nu

Nu stiu

Da

Nu

Nu stiu

Da

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

Subtotal

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

Sex
M /F

Vârsta:

Statutul respondentului

ETNIE:

Studii:

Membru al
comunităţii locale*

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

Reprezentant al
autorităţilor locale

Scor
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