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COMUNA PIETROASA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA  
Localitatea: Pietroasa, str.Principala, nr.253, cod poștal 417365, jud. Bihor 
Cod fiscal 4641326 
Tel:0359199064; Fax 0359199066 
E-mail : primaria.pietroasa@cjbihor.ro, site: www.primariapietroasabh.ro 

                                                                                                            
                                                                    HOTĂRÂRE 

Nr.51 din 04.06.2021 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei PIETROASA pentru perioada 
                                                         2021-2027 
Având în vedere: 
-instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectul Hotărârii Consiliului Local privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei PIETROASA pentru perioada 2021-2027, 
înregistrat sub nr.28 din 20.04.2021, respectiv: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasa, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 

nr.2198/20.04.2021, 
-raportul compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.2240/20.04.2021, prin care propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei PIETROASA pentru perioada 2021-2027, 
-Avizul favorabil al comisiei din domeniul administrație publică locală, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului și turism,  
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr.17 din 04.04.2017 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei PIETROASA pentru perioada 2014-2020,  
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr.26 din 28.05.2020 privind aprobarea 

revizuirii portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietroasa pentru 

perioada 2014-2020, 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr.73 din 27.11.2020 privind actualizarea 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietroasa pentru perioada 2014-2020, 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Regulamentului Consiliului Uniunii Europene;Parlamentul European nr.1305/17-dec-2013 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, 
-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.e), art.139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și 

completările ulteroare, 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1.-Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală comunei PIETROASA pentru perioada 2021-

2027, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.-Primarul comunei Pietroasa va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului județului Bihor, Primarul comunei 

Pietroasa, compartiment achiziții publice, compartiment contabilitate, dosar ședință, se publică în 

Monitorul Oficial al comunei Pietroasa la pagina de internet www.primariapietroasabh.ro în subeticheta 
„HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”. 
 
                  Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează:   
                  Augustin BANCIU                                             Secretarul general al comunei, 
                                                                                                         Adriana ȚICA                                       

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis: 
Cu  12 voturi pentru, 0 împotrivă , 0 abțineri. 
Consilieri în funcție: 13 
Consilieri prezenți: 12                         

mailto:primaria.pietroasa@cjbihor.ro
http://www.primariapietroasabh.ro/
http://www.primariapietroasabh.ro/
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Prezenta strategie de dezvoltare cuprinde: 
 
 

 Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde prezentarea succintă a 

prinicpalelor strategii la nivel european, național, regional și județean deoarece orice 

strategie elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele 

superioare, 
 

 Analiza socio-economică a unității administratov-teritoriale, care constă în analiza 

principalilor indicatori statistici din comuna Pietroasa, județul Bihor, 
 

 Analiza SWOT, care prezintă concomitent caraceristicile interne și influențele 

mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi cât și de cei negativi, 
 

 Strategia de dezvoltare care stabiliește misiunea, viziunea de dezvoltare, principiile și 

valorile, obiectivul general si obiectivele specifice, domeniile de intervenție, 

prioritățile, măsurile de intreprins, planul local de acțiune și portofoliul de proiecte în 
perioada 2021-2027, 
 

 Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei strategiei de dezvoltare locală, 

care prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a 

strategiei de dezvoltare locală. 
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Dragi cetăţeni, 

 

De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să propună 

comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când mi-aţi acordat 

încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să modernizez aceasta comună 

şi sa o aduc la nivelul demn de a fii parte integrantă a Uniunii Europene. 
 

În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost elementul 

principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea vreau sa vă mulţumesc 

că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată. 
 

Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine posibilităţile 

de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi desfăşor activitatea 

profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice, sociale, culturale actuale am 

elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027. 
 

În plus faţă de cele arătate în cadrul lucrării putem vorbi de necesitatea elaborării de 

noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală. Proiectele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţii viaţa locuitorilor comunei 

Pietroasa. Aceasta strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 7 ani şi poate fi 

realizată prin voinţa dumneavoastră. 
 

Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza proiectele prin 

care vom reuşi să modernizăm şi comuna din care facem parte cu mândrie. Astfel, împreuna 

ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom fi fericiţi să vedem cum copiii sau 

nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia modernă sau cum vom putea să folosim sistemul 

de canalizare şi epurare al apei potabile. Ca primar al comunei Pietroasa vă mulţumesc ca m-
aţi sprijnit şi am incredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarata echipă şi 

împreuna vom sărbatori finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de dezvoltare locală.  
 

Adresăm pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au contribuit la 
elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii care au dus la identificarea 

problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au implicat activ în acest proces ne-au 
ajutat pe noi, administrația publică locală, să regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem 

mai bine rolul și rostul în viața comunităţii noastre. 

 

      LAZA IONEL-ALIN 
 

Primarul comunei PIETROASA 
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Prezentare metodologică 
 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ 

faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul 

mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de 

exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; 

randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; 

spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o 

piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în 

cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 

creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de 

sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru 

oameni. 
 

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în serviciul 

său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu pe care omul l-a 

modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și l-a umplut cu creațiile 

sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă rustică” a omului. 
 

Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop creșterea 

durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce poate duce la 

asigurarea unor venituri mai mari pentru oameni. Programele de dezvoltare au în vedere 

schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un timp îndelungat, iar problemele 

rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare 

programe succesive, cu efecte durabile. 
 

Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii locale din 

PIETROASA, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi reprezentanţii 

administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a susţine eforturile viitoare de 

dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice care au la bază analiza a 4 

factori importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă 

localitatea. 
 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei PIETROASA reprezintă instrumentul de 

lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga
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comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare 

sau către premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 

urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste 

condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor beneficia de 

acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile 

de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administrației publice locale. 
 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea 

tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală să 

fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei PIETROASA. Importanța acestui aspect este 

dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunității în implementarea strategiei de 

dezvoltare locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia. 
 

Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul tuturor 

membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice, mediului de 

afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cetăţeanului simplu 

interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că acest instrument va fi deosebit 

de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea resurselor financiare (naţionale 

și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură pentru Comuna PIETROASA. 
 

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii: 
 

 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte 
cerinţele tehnice ale planificării strategice; 

 

 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu 
documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale; 

 

 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între 
administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în etapa de 

elaborare a strategiei cât si în cea de implementare; 

 

 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din 
comunitate; 

 

 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 
interesele comunităţii ca întreg; 

 

 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă 
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis 
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ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările 

care se produc la nivelul comunităţii). 
 

Viziunea de dezvoltare a Comunei PIETROASA trebuie să inglobeze materializarea 

în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni 

europeni. În aceste conditii, PIETROASA trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu 

standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, 

servicii publice și comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa 

cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul 

existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor 

demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private. 

Astfel, se propune ca localitatea PIETROASA să se impună ca un actor local. 
 

Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte comunităţi 

similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de aceste caracteristici. 

Întrebările cele mai importante sunt: ce diferenţiază Comuna PIETROASA de alte comune  

asemănătoare judeţului BIHOR, din România şi din regiune (Europa Centrală şi de Est) ? 

Care sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul 

comunei noastre? 
 

Studiul fizionomiei comunei PIETROASA constă în analiza aspectului exterior dar şi 

a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a construcţiilor în 

general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-sociali. Astfel, topografia 

reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă 

hotărâtoare asupra aspectului general al comunei. 
 

Comuna PIETROASA este alcătuită din 7 sate: PIETROASA, GURANI, COCIUBA 

MICĂ, CHIȘCĂU, MĂGURA, GIULEȘTI şi MOȚEȘTI.  Se învecinează la nord şi est 

cu comuna Budureasa, la vest cu comuna Bunteşti, la sud-est cu comuna Rieni şi comuna 

Câmpani, iar la sud cu oraşul Nucet. 
 
 
Localităţile comunei PIETROASA sunt caracterizate de anumite funcţii specifice unui 

teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi economice, culturale, în care se 

desfăşoară viaţa. Principala funcţie a celor șapte sate este cea agricolă dată de majoritatea 

populaţiei ce lucrează în această ramură economică. 
 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Budureasa
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Bunte%C5%9Fti
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Rieni
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C3%A2mpani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C3%A2mpani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nucet
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Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură. Aceştia din 

urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind salariaţi ai unei 

asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă. 
 

Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile şi, prin aceasta se 

asigură necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul magazinelor universale, în 

majoritate alimentare. 
 

Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate functionează două 

cabinete medicale. De asemenea, la nivelul comunei exista şi un punct farmaceutic.  
 

Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de învăţământ, 

culturale şi de recreere intelectuală. Există patru grădiniţe (Grădinița cu program normal 

Chișcău, Grădinița cu program normal Pietroasa, Grădinița cu program normal Gurani, 

Grădinița cu program normal Cociuba Mică), două şcoli gimnaziale Școala Gimnazială cu 

clasele I-VIII Pietroasa și Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Chișcău. De asemenea, comuna 

dispune în prezent de două cămine cultural (în satul Măgura și satul Gurani) şi de nouă 

biserici de cult .  

Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul PIETROASA. Tot aici se află 

şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna PIETROASA oferă oportunități foarte bune pentru 

dezvoltarea de activități economice în comerț, constructii sau agricultură. Este nevoie de 

personal calificat în toate domeniile. Numai așa putem ridica productivitatea la calitatea 

cerută de piața unică europeană. 
 
 

Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este Planul de 

Urbanism General care este în lucru, astfel încât dezvoltarea pe care o vizam să nu afecteze 

mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să afecteze arhitectura tradițională a comunei.  
 

Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii nostri. 

Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și performa pe piata 

muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale de calitate și va găsi 

plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere. 
 

De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a acestui 

document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai curată și mai sigură. 
 

În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de dezvoltare 

a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a comunei, afirmarea 
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comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, obținere statut de stațiune turistica, importanţa 

contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru 

vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei PIETROASA ca şi comunitate 

financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace, 

transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa activismului la nivelul 

cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în fine, dezvoltarea unui mediu 

de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii. 
 

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna PIETROASA va fi un centru al 

inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; o 

comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de 

afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în urma unor întâlniri organizate şi 

facilitate de Primăria comunei PIETROASA cu reprezentaţi ai ONG-urilor şi ai unor instituţii 

de stat şi private din comuna noastră. 
 

Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt 

următoarele: 

 

1. Realizarea analizei preliminare. 

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii 

vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse: 
 

 elemente de istorie a comunităţii; 
 

 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente de 
infrastructură, etc); 
 

 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala misiune 

a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează comunitatea şi la 

identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta. 
 

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii. 

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a 

comunei PIETROASA. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele principale ale 

analizei preliminare. 
 

3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale. 
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Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost 

elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice. Domenii 

strategice principale: 
 

 dezvoltare şi competitivitate economică; 
 

 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc); 
 

 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu unităţile de 

învăţământ, etc); 
 

 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate). 

Metodologia presupune următoarele elemente principale: 
 

 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări); 
 

 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT; 
 

 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice 

identificate; 
 

 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung. 
 

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost invitate să ia 

parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza acestor dezbateri publice, 

pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii.  
 

4. Articularea documentului strategic. 

Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor 

sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să fie 

analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din PIETROASA 

forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică pentru comunitate. 
 

Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei  

PIETROASA: 
 

 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale planificării 

strategice); 
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 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din 

comunitate); 
 

 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg); 
 

 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor şi 

completărilor viitoare). 
 

Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice 

locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare sau către 

premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor 

şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite moment. 

 

CAPITOLUL 1. Context de dezvoltare 

1.1 Contextul european 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul 

sistem. 
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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 

Se preconizează cinci priorități investiționale: 
 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 
 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 
 

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
 

4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 
 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
 
 
 
 
 
 

OP 1 O Europă mai inteligentă 
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OP 2 O Europă mai verde 
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16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP 3 O Europă mai conectată 
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OP 4 O Europă mai socială 
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OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi 
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în 

funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 
 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, 

în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc

noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și 

primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren.  

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de 

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană 

a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un 

nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților 

urbane, sub denumirea 
 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021- 
 

2027: 
 

Concentrare tematică 
 

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă) 
 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde) 
 

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 
 

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 
 

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană 
 

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate 
 

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială 
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- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă 

Aspecte financiare (CFM) 
 

- Forma principală de finanțare - granturile 
 

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate. 
 

- Prefinanțare  anuală  -  0,5%  din  valoarea  totală  a  sprijinului  din  partea 
 

fondurilor 
 

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro. 
 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 
 

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică. 
 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul 

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul 

 

Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model 

polonez): 
 

1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
 

2.Programul Operațional Transport (POT) 
 

3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

 

4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
 

5.Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 

6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
 

7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) 
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(PODTI) 
 

8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 
 

POR) 
 

9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 
 

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare 

financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din 

domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar 

cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din cadrul 

Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI 

Valea Jiului. 
 

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat creșterii 

capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului printre 

direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman. 
 

Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura 

pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de Hematologie, 

construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, precum și alte intervenții în 

domeniul medical. 
 

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole 

Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri 

interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru 

mangementul frontierei și vize). 
 

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în 

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor 

programe: 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul 

Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului, 

culturii și patrimoniului cultural. 
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Capitolul 2. Analiza socio-economică a Comunei PIETROASA 

2.1. Scurt istoric 

Comunitatea este asezata in extremitatea estica a judetului Bihor,la poalele Muntilor 

Apuseni, ocupand partea estica a depresiunii Beiusului, încadrandu-se intre urmatoarele 

coordonate geografice: 

1 la nord,paralela de 46o 35’ 30”  latitudine nordica, 

2 la sud,paralela de 46o 40’ 18” latitudine nordica 

3 la vest meridianul de 22o 24’ 11”longitudine estica 

4 la est meridianul de 22o 48’35” longitudine estica  

Comuna Pietroasa este amplasata pe malurile Crisului Pietros si a Vaii Craiasa, 

învecinandu-se la nord cu comuna Budureasa ,la vest cu comuna Rieni si Buntesti, la sud-est  

cu judetul Alba , la sud cu orasul Nucet si comuna Campani iar la est cu judetul Cluj . 

Muzeul Etnografic Horea si Aurel Flutur se afla la cca 500 m de Pestera Ursilor, 

in comuna Pietroasa, sat Chiscau, nr. 86. Muzeul dispune de un numar impresionant de piese, 

compuse din unelte, utilaje, o expozitie de poart popula, pbiecte de uz casnic si multe altele. 

In cele ce urmeaza va prezentam doar cateva din aceste comori adunate in decursul a mai 

multor decenii de familia Flutur. Muzeul poate fi vizitat in mod gratuit, iar daca ceea ce ati 

vazut a fost pe placul Dvs, atunci la iesire puteti face mici donatii pentru a contribui la 

intretinerea acestui muzeu. 

Fotografii Muzeul Flutur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998655.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998776.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998802.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998834.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998855.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998863.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998875.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347998948.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999008.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999020.jpg
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Peștera Urșilor a fost descoperită în 1975, cu ocazia unei dinamitări executate la 

cariera de marmură din zonă. Este unul dintre principalele obiective turistice ale Munților 

Apuseni, ea aflându-se în județul Bihor, în imediata apropiere a localității Chișcău, comuna 

Pietroasa, la o altitudine de 482 m ,interiorul se distinge prin diversitatea formațiunilor de 

stalactite și stalagmite existente, ca și prin cantitatea impresionantă de urme și fosile ale 

ursului de cavernă – Ursus spelaeus – care a dispărut acum 666666.000 de ani. Pe lângă acesta 

au mai fost descoperite și fosile de capră neagră, ibex, leu și hienă de peșteră. La intrarea în 

peșteră se află un pavilion, compus dintr-o sală de așteptare, casa de bilete, un bar, un mic 

muzeu speologic și un stand cu suveniruri și obiecte artizanale specifice zonei.  

Cu o lungime de peste 1.500 m, peștera se compune din galerii aflate pe două nivele: prima 

galerie, cea superioară, în lungime de 488 de metri poate fi vizitată de turiști, iar cea de-a 

doua, lungă de 521 m este rezervată cercetărilor științifice. 

Galeria superioară, disponibilă vizitării, este compusă din 3 galerii și diferite săli: 

Galeria „Urșilor” (sau Galeria Oaselor), Galeria „Emil Racoviță”, Galeria „Lumânărilor” Sala 

Lumânărilor, Sala Spaghetelor, Sala Oaselor. 

Printre formațiunile de stalactite și stalagmite se remarcă Palatele fermecate, Lacul 

cu nuferi, Mastodontul și Căsuța Piticilor, Draperiile din Galeria Urșilor, Portalul, Pagodele și 

ultima sală, Sfatul Bătrânilor, iluminată cu lumânări. Temperatura în peșteră este constantă 

de-a lungul anului (10 °C), iar umiditatea se menține la 97%. 

https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999085.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999123.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999170.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999181.jpg
https://www.pesteraursilor.net/galerie_foto/6-1347999211.jpg
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2.2. Situaţia economică, socială şi administrative. 

Comuna PIETROASA este alcătuită din 7 sate: PIETROASA, GURANI, COCIUBA 

MICĂ, CHIȘCĂU, MĂGURA, GIULEȘTI şi MOȚEȘTI.  Se învecinează la nord şi est 

cu comuna Budureasa, la vest cu comuna Bunteşti, la sud-est cu comuna Rieni şi comuna 

Câmpani, iar la sud cu oraşul Nucet. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Budureasa
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Bunte%C5%9Fti
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Rieni
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C3%A2mpani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C3%A2mpani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nucet
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Suprafața comunei   

  Comuna Pietroasa are o suprafata totala de 16.805 ha din care:                     

             970 ha – teren arabil 

             1409 ha  - pasuni 

             924 ha  - fanete 

             12.675,3  ha – paduri 

             257,52 ha – suprafete cu ape 

             55  ha  - drumuri 

             431  ha  - curti- constructii 

             53  ha  - teren neproductiv   

 
 
 

 

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate diversificat 

ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a veniturilor, respectiv 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată, de la activităţi comerciale la 

prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ. 
 

Suprafata teritoriala administrativă a comunei Pietroasa 

75% 

17% 
5% 

0% 
4,7% 

0,23% 
Paduri 
Teren arabil 
Pasune, fanete 

Livezi 
Fanete 

Luciu de apa 
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Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile 

comerciale. Locuitorii comunei PIETROASA se ocupă cu agricultura şi cu creşterea 

animalelor. 
 

Comuna dispune de asemenea de alimentare cu apă, alimentare cu energie electricǎ, 

serviciu de salubritate, telefonie fixă şi cablu Tv. 
 

Ca instituţii publice, pe raza comunei Pietroasa, putem aminti: 
 

 Primăria comunei Pietroasa; 
 

 Poliţie şi Poștă; 
 

 Patru grădiniţe, 
 

 Două şcoali gimnaziale; 
 

 Două cămine culturale; 
 

 Nouă biserici. 
 

Capitolul 3. Analiza situaţiei existente. 

3.1. Așezare și relief; 

 Comuna Pietroasa beneficiaza de un relief variat . Câmpia porneste de la l54 m,trece 
lent peste terasele aluvionare din lunca Crișului Pietros urcând spre zone deluroase cu terase 
etajate, care fac trecerea până la pajistile alpine de pe versantii abrupti a masivelor Carligati 

cu altitudinea  de 1.692 m, Bohodei cu altitudinea de 1.654 m, Măgura Vânată cu altitudinea 

de 1.641 m, Biserica Moțului cu altitudinea de 1466 m, Glavoiu cu altitudinea de 1426 m, etc.  

 Mai mult de jumatate din teritoriul comunei este situat în zona colinară submontană cu 

penți de peste 12 %. 

 Zona de câmpie, asezată pe malul Crișului Pietros, care se constituie din apele 
Bulzului, Galbenei si Aleului, fiecare dintre ele având multe ramificații spre munte, urcă in 

medie cu o panta de 2-3%, până la 280 m. 

 

3.2. Caracteristici pedologice ale solului. 

 Tipurile de sol reprezentative pentru teritoriul comunei sunt: 

-soluri de pajisti alpine si subalpine  

1. soluri podzolice din tufisuri de ienupar si padurile de molid 
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2. soluri podzolice argilo-iluviale 

3. brun gleic aluviale 

4. soluri brune acide  

5. soluri brune de padure podzolice 

6. redzile de pe roci calcaroase  

7. soluri eluviate scheletic 

8. soluri foarte puternic erodate  

9. soluri crude de lunca care au o extindere lenticulara 

 Sunt așezate pe conglomerate aluvionare cu aflorimente de Devonian, depozite de 

terasă, argile si aluviuni din Cuaternar. 

-sub colinare intalnim un mozaic de formatiuni geologice ,roci bazaltice ,granite ,calcare .etc 

-Ph-ul între 4,65 şi 7,85, cu maximum de frecvenţă între 5,01 şi 5,20,  

-conţinutul în humus între 1,25 şi 3,65%, cu maximum de frecvenţă între 2 şi 2,5%, 

-conţinutul în fosfor între 3 şi 210 părţi pe milion, cu un maximum între 24 şi 32 părţi pe 

milion,  

-conţinutul în potasiu între 40 şi 420 părţi pe milion, cu frecvenţă maximă între 66 şi 99 părţi 

pe milion. 

  

3.3. Caracteristici climatice   

 Comuna Pietroasa se interpune in drumul de influienta a maselor de aer cu circulatie 
nord – vestica spre sud est.,element ce confera un climat temperat moderat. 

 Fiind aproape de Stana de Vale,care este un punct de referinta pentru precipitatiile 
abundente,comuna beneficiaza de-a lungul anului de cantitati îndestulatoare  de precipitatii. 

 Temperatura medie multianuala este de + 10 oC producandu-se zonalitate pe 
altitudine.Astfel in zonele joase temperature medie este de 10 oC,in zona de deal de 8oC,iar in 
zona montana de 3oC. 

 Umiditatea aerului se situeaza intre 77% si 88 %. 

 Numarul mediu a zilelor cu precipitatii este de 165 zile/an ,36% scazand in perioada 
de vara. 

 Comuna beneficiaza de o clima blanda, fara fenomene meteo spectaculoase ,cele patru 
anotimpuri succedandu-se in armonia omului cu natura . 

 Regimul pluviometric al comunei se caracterizează printr-o medie multianuală de 

precipitaţii cuprinsă între 650 şi 750 l/m.p. Staţia hidrologică din Beiuş a înregistrat 852 l/m.p. 

în anii 1964-1966, 1968-1970, 1974, 1977-1978, 1980. 

 Clima comunei este cea specifică depresiunilor, fără vânturi intense, cu ierni mai 

blânde decât la câmpie, dar cu veri ceva mai reci şi cu toamne mai plăcute şi lungi. 
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 Analizând variaţia de la an la an a resurselor termice cu temperaturi mai mari de 10 C, 

sectorul Beiuş-Ştei se încadrează în zona a IV-a, cu un cumul termic cuprins între 1200-13000 
C. 

3.4. Poluarea atmosferei  

 Pe teritoriul comunei nu exista nici o sursa majora de poluare, care sa pună în pericol 
calitatea apei sau aerului. 

 3.5. Reţeaua hidrografică.  

 Comuna Pietroasa este amplasata in bazinul hidrografic al Crișului Pietros, si a 

afluenților săi :Valea Bulzului, Valea Galbenei, Valea Aleului, Valea Lazului, Valea Balătruc, 

Valea Crăiasa, Crișul Pietros strabate trei dintre satele comunei si anume : Pietroasa Gurani si 
Cociuba Mică .  

 De asemenea Valea Crăiasa, ce vine dinspre vârful Țapu, strabate două sate ale 
comunei   Giulești si Chișcau, prezentând un element hidrografic de importanță deosebită 
pentru comună. 

 Viiturile spontane care cobor de pe versantii abrupti din amonte împrospateaza anual 
straturile de sol aluvionar,  zonele cele mai  expuse la riscuri naturale fiind cele unde ajung 
acestea . 

 Crişul Pietros  are o cădere destul de mare şi o viteză de curgere mult peste cea a altor 

rauri, fapt pentru care, în timpul ploilor de primăvară şi a topirii zăpezilor se revarsa.. 

 Crisul Pietros este un rau de munte ce-si colecteaza apele dintr-un vast bazin montan, 
cu  penti abrupte de scurgere, cu afluenți care adună apele în matcă rapid, timpul de propagare 
a viiturilor fiind foarte redus.   

 Principalii sai afluienti,pe teritoriul comunei sunt Valea Bulzului,care se varsa în Cris 
in dreptul satului de vacanta Boga,  Valea Galbenei,Valea Aleului, Valea Lazului, Valea 
Balatruc care se varsa in dreptul satului Pietroasa,Valea Vintii se revarsa in dreptul satului 
Gurani. 

 Apa freatică se află la o adâncime de 150  m. 

 Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor comunei se face prin doua reţele de 

aducţiune prin cădere, una construita de aproximativ 25-30 de ani de către locuitorii din 

fiecare localitate şi una construita, ambele sunt corespunzătoare la ora actuală, apa fiind de  
calitate buna. Apa freatică se află la o adâncime de 150  m. 

 Lacuri de acumulare-suprafeţe, volume; - nu sunt. 

  Lacuri, iazuri-suprafeţe, adâncimi; - nu sunt 

 Acumulări piscicole-suprafeţe; - există o pastrăvărie în satul Chișcău și una în amonte 
la Poiana pe Valea Aleului . 

 Amenajări hidrotehnice-diguri, baraje, alte lucrăride apărare împotriva inundaţiilor . 

 Pe teritoriul comunei gasim doua microcentrale, una este în satul de vacanță Boga care 
captează apele râului Boga, pe sub cascada Oseul, respectiv apele râului Valea Rea, în cate un 
bazin de echilibrare, de unde apele își urmează cursul pe conducta subterană până în turbina, 
iar cea de-a doua se gaseste între Rauri bazinul de egalizare se afla imediat in aval de 
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microcentrala Bulz. Ambele sunt cuplate la reteaua națională, cu funcșionare normală 
.Trebuie sa mai amintim și o alta amenajare hidrografica, este vorba despre barajul de 
alimentare a orasului Ștei, pe Aleu la 400 m amonte de confluența Aleului cu Crișul Pietros.  

 

3.6. Populaţie.  

 Conform recensămîntului din anul 2011 al populației comuna Pietroasa are 3150 

locuitori , (100% la case) constituiţi în 1042 gospodării in cele 7 sate aparţinătoare Comunei 

Pietroasa, după cum urmează:    

                -  Pietroasa               - 799 locuitori       - 286 gospodării;  

                -  Gurani              - 606 locuitori       - 245 gospodării;                                    

                -  Cociuba Mică       - 504 locuitori        -124 gospodării;  

                -  Chișcău                 - 693 locuitori       - 200 gospodării; 

                -  Măgura                 - 306 locuitori        - 95 gospodării;                                   

               -   Giulești                  - 148 locuitori       - 49 gospodării.                                    

                -  Motești                  - 94 locuitori          - 43  gospodarii                                     

              TOTAL                   3150  locuitori      1042 gospodarii    

 Astfel, la nivelul anului 2020 în comuna s-au inregistrat 34 decese, 12 căsătorii si 21 
nașteri, adica un spor demografic negativ, si care se manifesta probabil la nivel national. 

 Locuitorii comunei sunt 94 % romani si 6% romi. În comuna Pietroasa se estimeaza un 
procent de 88 % ortodocși, 5% baptisti, 6% penticostali, 1% adeventisti. 

 În comuna Pietroasa functioneaza două școli cu clasele I-VIII , patru școli cu clasele I –
IV și patru gradinițe, cu un total de 244 de elevi si 85 gradinari. 

 Pregatirea didactică este deservita de 5 educatoare (2 - Chișcău, 1 -Pietroasa. 1 - Gurani, 
1 - Cociuba Mică), 9 invatatori (2 - Pietroasa, 2 - Chișcău, 2 -Gurani, 2 - Cociuba Mică, 1-
Măgura)pentru invatamantul primar si 13 profesori pentru clasele gimnaziale. 

 Populatia ocupată este cu putin deasupra, ca numar, populatiei active , mulți pensionari 
ocupându-se și de agricultură 

 Din totalul populatiei ocupate 35 % lucreaza in agricultura ,in gospodarii proprii, 39 % 
in industrie, 7% in constructii si 19 % in alte ramuri. 

 Marea majoritate a celor din industrie lucreaza pe platformele grupului de 
firme”Transilvania “la Sudrigiu, Rieni și Ștei, și într-o mică măsură la firme private de 

transport si prelucrare a lemnului. 

 Procentul aportului tinerilor între 18 si 40 ani din populatia activa este de 69,5%. 

    Rata somajului este foarte scazuta fiind intre 2-3%,si compusă din absolvenți, sau șomeri 

temporari. 

 În comuna Pietroasa se înregistrează un număr de 37 de familii care  beneficiaza de 

ajutor social , 26 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, 35 familii care beneficiază 
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de ASF.  

 Media de varsta a scazut in ultimul timp, iar schimbarile rapide ce au loc in contextual 
economic actual, reformele din agricultura își pun amprenta de la an la an asupra stilului de 

viata al locuitorilor comunei. 

    3.7. Căi de transport.  

Drumuri comunale : 

  - D.C. 142- Chiscau-Magura-Motesti    - pietruit 

  - D.C.248 - Cociuba Mica                  - asfaltat 

 -  D.C.252 - Chiscau-Giulesti      - asfaltat 

 -  D.C. 266 - Gurani-Pietroasa      - asfaltat 

 -  D.C. 255- Pietroasa-Chiscau      - pietruit 

 -  D.C. 254 - Motesti                              - asfaltat 

- căi de transport feroviare-triaje, tuneluri; - nu 

- aeriene- aeroport,aerocluburi etc. – nu. 

- reţele de conducte magistrale-gaze, petrol şi produse petroliere ş.a. -  nu 

Prin HOTĂRÂREA Nr.73 din 27.11.2020 s-a completat Strategia de dezvoltare locală 

a comunei Pietroasa pentru perioada 2014-2020 cu proiectul „Inființarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Drăgănești, Buntești, Rieni, 

Lazuri de Beiuș, Pietroasa, județul Bihor”, manager de proiect fiind Primăria si Consiliul 

Local al comunei Pietroasa prin Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Asociația 

administrativă Gaz Sud Bihor”. 

Scopul proiectului: prin acest proiect se urmareste creșterea standardelor de viață și 

de locuit a populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite de încălzire a locuințelor sau 

de preparare a hranei față de condițiile de locuire existente în prezent în care încălzirea 
locuințelor sau cele de preparare a hranei se realizează pe bază de lemne cu impact asupra 

emiterii unor cantități sporite de noxe și poluanți, în contradicție cu politicile de mediu la 

nivelul Uniunii Europene. 

Obiectivul principal al proiectului este Inființarea rețelelor inteligente de distribuție 

a gazelor naturale în comunele Drăgănești, Buntești, Rieni, Lazuri de Beiuș, Pietroasa, 

județul Bihor in 36 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila. Acest 
obiectiv are ca scop cresterea gradului de confort al locuitorilor comunei si dezvoltarea 
economica a zonei, prin realizarea unui sistem inteligent de alimentare cu gaze naturale a 
consumatorilor casnici si non-casnici din comuna, ce va fi integrat cu infrastructura existanta 
si corelat cu investitii viitoare pentru diminuarea efectelor poluarii aerului si cresterea 
eficientei energetice. 

3.8. Dezvoltare economică.   

Până prin anii ’90 ocupatia de baza a locuitorilor comunei a fost agricultura. 

     Practicata pe soluri sarace,cu costuri ridicate ,a inceput sa fie abandonata din cauza 
productiilor scazute , a preturilor oferite pe acestea si a lipsei pietii. 
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      Încadrarea în cerintele Comunitatii Europene, va fi o piatra de hotar în practicarea 
agriculturii, adaptarea fiind lenta si de durata. 

      Reînvigorarea economica a inceput dupa realizarea unor investitii in regiune,tot mai 
multi locuitori gasind locuri de munca. 

      Aplicarea politicilor europene, implementarea economiei de piata,schimbarea 
mentalitatii si a stilului de viata precum si implicarea factorilor locali in elaborarea si 
realizarea acestor obiective din orice surse financiare,vor fi operatiuni ce stau in preocuparea 
administratiei comunei Pietroasa,dar vor fi destul de greu de indeplinit. 

      În vederea efectuarii unor investitii, comuna ofera forta de munca ieftina si 
suficienta,un mediu curat si sanatos ,receptivitate din partea populatiei si administratiei, teren 
ieftin pentru constructii sau pentru agricultura, terenuri propice pentru luciuri de apa, ape 
curate pentru pescuit si agreement,cariere ,etc.               

 

 3.9. Creşterea animalelor 

Agricultura, legumicultura, pomicultura . 

      Comuna detine 1000 ha de teren arabil. 

      Ponderea sectorului agricol in economia comunei este de 30%.procentul fiind in 
continua scadere. 

      Principalele culturi intretinute sunt cele de porumb,cartofi si in mai mica masura grâul. 

      Pomicultura se practica pe zonele colinare ,in plantatii neinchegate , prin pomi razleti. 

      Legumicultura se practica la scara foarte redusa pe suprafete care asigura subzistenta. 

      In zona nu sunt asociatii agricole,exploatarea pamantului facandu-se la nivel familial. 

      Nu sunt puncte de prelucrare a culturilor . 

  Zootehnia 

     In comuna sunt 1214 bovine,1708 ovine,165 caprine,1348 porcine,cabaline 184 si pasari 
9300. 

Se practică în gospodarii individuale, în microferme cu un numar redus de animale. 
Ferme nu sunt. 

       În comuna Pietroasa, în satele Chișcău și Cociuba Mică s-au amenajat puncte de 
colectare a laptelui, însă nu există puncte de prelucrare a pieii si lanii,si nici abatoare. 

       Locuitorii folosesc produsele pentru consumul propriu, sau pentru piata în mai mica 
masura. 

3.10. Turism / capacităţi de primire turistică 

          Turismul montan este cel care da cea mai mare greutate comunei Pietroasa. 
Obiectivele peisagistice cele mai fregventate de turisti si cele mai spectaculoase sunt: Pestera 
Ursilor de la Chișcău (amenajata turistic, contine schelete de urs de caverna “Ursus Spaeleus 

“), Pestera “Ghetarul de la Focul Viu”, Avenul de la Bortig, Pestera Micula (rezervatii speo-
carstice),Cetatile Ponorului,Saritoarea Bohodeiului, Depresiunea Balileasa, Platoul carstic 
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Padis, Platoul carstic “ Lumea Pierduta”, Poiana Florilor si Groapa de la Barsa (rezervatii 

mixte), Pietrele Boghii, Pietrele Galbenei, Bisericuta Motului si Piatra Bulzului (rezervatii 
geologice). 

          Vaile Galbenei, Aleului, Boga si a Crisului Pietros sun spectaculoase. Prezintă interes 

pentru împătimiții pescuitului . 

La capitolul monumente istorice si de arhitectura, amintim biserica ortodoxa de 
lemn ’’ Sfantul Gheroghe ’’ din satul Cociuba Mica construita in anul 1715 . 

Apariţii de noi activităţi în cadrul zonei 

Resurse  naturale 

     Una din principalele resurse este padurea, teritoriul forestier acoperind peste 15285 ha. 

     Albia Crisului Pietros este o nesfârșită sursa de nisipuri si pietrisuri pentru constructii 
iar masivele din jur ofera posibilitati de exploatare a tot felul de roci. 

    Pescuitul, văânătoarea, precum si diferite forme de agreement, sunt alte motivații 
pentru vizitarea comunei. 

    Pe teritoriul comunei, agricultura si cresterea animalelor reprezinta o prioritate pentru 
cei interesati. 

 

   3.11. Infrastructuri locale  

    Instituţii   

La nivelul comunei funcționează două cabinete medical individuale, deservite de doi 
medici si trei asistente medicale.  De asemenea, în comuna functionează 1 farmacie  în satul 
Chișcău. 

Starea de sanatate a populatiei este buna.    

       Cele șapte localităti ale comunei sunt administrate de către Consiliul local Pietroasa, 
constituit dintr-un numar 13 consilieri. 

Consilierii sunt deschiși colaborarii, adaptati noului , dispusi pentru deschidere si 
progres. 

 

3.12. Reţele de utilităţi   

 Rețea de canalizare și alimentare cu apă  

Rețeaua de alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat exista pe teritoriul comunei 

Pietroasa în proportie de 100 % respectiv 50%. Acestea au fost realizate prin programe 
SAPARD și FEADR. Scurgerea apelor meteorice se face prin rigole care marginesc 
drumurile.    

 Rețeaua electrică  

Electrificarea locuințelor este realizată în proportie de 100%. Aceasta comuna este asigurata 
în prezent de o rețea de alimentare cu energie electica 20/0,4 kV, respectiv de 220 V pe toata 
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raza comunei. Iluminatul stradal este asigurat în toate zonele inclusiv în satul de vacanță 

Boga. Corpurile de iluminat funcționeaza după un orar bine stabilit atât pe timp de vară 

(redus) cat și pe timp de iarna (prelungit).  

 Telefonie, internet si televiziune  

Pe intreg teritoriul administrativ al comunei Pietroasa exista acoperire privind liniile 
telefonice mobile. Telefonia fixă deserveste si ea o parte din populatia comumei Pietroasa. 

Accesul la internet se face în special prin intermediul antenei satelit, dar si prin telefonia fixa.  
Receptia programelor TV se face prin antene DIGI TV. 

 Servicii de informare  

Informarea populatiei se face prin intermediul presei scrise, Tv, poșta, radio și telveziune 

națională.  

Există un Serviciu de Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – Pietroasa, gata sa intervina în 
situatii extreme. Din punct de vedere al dotarii se dețin doua motopompe, lopeţi, topoare, 

răngi şi găleţi, De-a lungul timpului, SVSU Pietroasa a intervenit operativ şi eficient, în 
sectorul de competenţă, pentru stingerea unor începuturi de incendii sau chiar la incendii. 

Aceștia, au dat dovadă de profesionalism şi dorinţa de a se implica în rezolvarea situaţiilor de 

urgenţă care afectează sau pot afecta comunitatea. 

 Salubrizare  

Deşeurile sunt acele substanţe sau obiecte pe care deţinătorul le înlătură sau are intenţia sau 

obligaţia de a le înlătura, dintre care unele pot fi refolosibile. În general, deşeurile reprezintă 

ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a 

produsului şi data când acesta devine deşeu).  

În prezent problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii 

cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra 

mediului înconjurător. Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, 

evacuarea în cursurile de apă, şi arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de riscuri 

majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei.  

Serviciul de salubrizare a localităţilor (precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri) 

se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice locale. În 

comună există pubele de gunoi sau containere pentru colectarea deşeurilor.  

Deşeurile de orice tip sunt preluate de catre S.C. AVE S.RL.., firma specializata în preluarea, 
transportul şi depozitarea deșeurilor lor la rampele ecologice din judeţ.  

Realizarea curăţeniei stradale, inclusiv curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice cu 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de îngheţ, reprezintă obligaţii ale autorităţii locale, 

instituţiilor publice şi agenţilor economici precum şi a cetăţenilor din cadrul localităţii.  

 Transportul in comun  

În traversarea comunei Pietroasa  s-au prevazut statii amenajate în partea carosabila a 
drumului judetean pentru oprirea mijloacelor de transport interurban, precum și locurile de 

parcare în zona dotarilor de interes public.  

Transportul pe raza comunei Pietroasa prin intermediul autobuzelor se desfasoară prin 
mijloace de transport ale diverselor societati care activeaza în acest domeniu. 
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3.13. Administraţia publicǎ 

Comuna Pietroasa este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. 

Posedă un patrimoniu și are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice 

locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ -teritoriale stabilite. 
Administrația publică a comunei Pietroasa se întemeiază pe principiile autonomiei locale, 
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

legalităţii și consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

Autoritățile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

comunei sunt Consiliul local al comunei Pietroasa, ca autoritate deliberativă și Primarul 

comunei Pietroasa ca autoritate executivă, aleşi conform legii. Consiliul local și Primarul 

funcţionează ca autorităţi administrative autonome care au menirea de a soluţiona şi 

îmbunătăţi buna desfăşurare a activităţilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.  

Primăria este o structură funcțională cu activitate permanentă constituită  din primar, 

viceprimar, secretar și aparatul de specialitate al primarului care duce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului local şi dispozițiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 

locale. Consiliul local al comunei Pietroasa, la propunerea primarului, aprobă organigrama, 
statul de funcţii, numărul de personal din primărie, prin care se stabilesc competențele si 

atribuţiile personalului, în condiţiile prevăzute de lege. Primarul îndeplinește o funcție de 

autoritate publică, este conducătorul administrației publice locale din comuna Pietroasa și al 

aparatului de specialitate al primarului pe care îl conduce și îl controlează. 

Personalul primăriei se grupează în Categorii de funcţionari publici, personal 

contractual şi demnitari alcătuind următoarea structură organizatorică : 

a) primar 

b) viceprimar 

c) secretar general al comunei; 

d) compartimente :- cabinetul demnitarului 

  - juridic 

  - autoritate tutelară și asistență socială 

  - achiziții publice 

  - urbanism 

                                      - agricol și cadastru 

  - contabilitate 

  - protecția mediului 

                                      - situații de urgență 

                                      - stare civilă 

                                      - registratură, relaţii cu publicul și arhivă 

  - resurse umane 

  - întreținere 

e) Servicii publice: 
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-economic al activităţilor autofinanţate; 
 

Primǎria comunei Pietroasa funcţioneazǎ conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în conformitate cu hotǎrârile 

Consiliului Local Pietroasa privind aprobarea organigramei, a numǎrului de posturi şi a 

statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 
 

Consiliul Local PIETROASA este format din 13 consilieri locali. În urma alegerilor 

desfășurate în anul 2020, componența Consiliului Local PIETROASA arată astfel: 

  4 consilieri PNL 

  5 consilieri PSD 

  2 consilieri PRO ROMÂNIA 

  1 consilier PER 

  1 consilier ALDE 

Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi bugetul 

local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu Consiliul Judeţean 

Bihor şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, a încercat să găsească toate 

sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse. 

Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de dezvoltare    

propuse.Potrivit legii, Primăria comunei Pietroasa îndeplineşte următoarele categorii 

principale de atribuţii: 

 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale; 
 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei; 
 

 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei; 
 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
 

 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională; 

 alte atribuţii prevăzute de lege. 
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Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi 

actualizate la avizierul din incinta Primăriei comunei Pietroasa. De asemenea, pe site-ul 

primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri 

ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul de funcţionare al serviciilor 

publice, datele de contact ale instituţiei şi ale reprezentantului legal. 

3.14. Analiza SWOT 

Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi oportunităţile 

prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de dezvoltare propus de 

prezenta strategie. 

De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, nici atrage 

investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea Primăriei comunei Pietroasa a 

înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală. 

Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza informaţiilor cunoscute şi sinteza 

lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată spre dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre 

programe şi proiecte. Analiza de faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a 

justifica proiecte. Marea artă a acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o 

imposibilitate, într-o victorie. 

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse 

preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale 

funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 

coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au 

fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării 

strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea 

documentului strategic. 

Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.  
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Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la 

nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, 

capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), 

Threats (riscuri). 

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor 

de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru 

accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a 

impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027. 

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de 

modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de 

piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are 

niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, 

produsele cheie şi pieţele strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma 

acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.  

Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele 

slabe” ale comunei. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea 

la bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

                                            COMUNA PIETROASA 

 

      1. Dezvoltare                          2. Dezvoltare                                              3.Cresterea   

        economica                             infrastructura                                             atractivitatii  

 

     Creare locuri de                       Competitivitate                                             Cultural 

       munca         
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     Programe de formare                Confort social                                              Agrement  

         profesionala  

 

 

1. Viaţa economică a comunei Pietroasa, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate 

domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ. 
 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să asigure 

venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile agricole, construirea şi 

modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma unor mici ateliere de artizanat, 

meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea deşeurilor. 
 

Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a 

comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice, atât asupra 

comunităţii locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi prosperă a comunei 

Pietroasa ar determina o creştere a bunăstării membrilor ce alcătuiesc această comunitate. 
 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie făcute 

după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: siguranţa şi securitatea 

locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; - raportul valoarea investiţiei / efecte economico 

- financiare produse; - raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor. 

Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale noi, care să 

permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă potabilă şi gaze 

naturale a satelor din comuna Pietroasa, prin amenajarea reţelei de apă, a rezervoarelor şi 

captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare şi amenajarea staţiilor de epurare a 

apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu realizarea unor proiecte integrate de 

infrastructură - care vor contribui la ameliorarea şi conservarea protecţiei mediului, sunt 

obiective majore ce trebuie corelate cu o serie de măsuri care să vizeze îmbunătăţirea 

prelucrării şi comercializării produselor agricole. 
 

3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea atractivităţii 

comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea 

să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. 
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În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva potenţialului 

investitor în economia locală a comunei Pietroasa. 

Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri crescute ale 

locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia resurselor financiare necesare 

demarării unor proiecte de reabilitare / extindere a infrastructurii fizice şi sociale, de protecţie 

a mediului pentru promovarea zonei, etc. 
 

Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a 

riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Pietroasa, fiind împărţită 

pe capitolele de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi investiţiilor în zonă. 

Viata economica a comunei Pietroasa, trebuie revigorata si dezvoltata in  toate 
domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si  silvicultura.  

Autoritatea publica locala va 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 imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa 
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie / efecte economico-financiare produse; 

- 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 Pietroasa, 
astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va 
creste si atractivitatea turistica a comunei. 

       Analiza isi propune asadar o prezentare a punctelor tari, slabe, oportunitatilor si 
amenintarilor care determina spatiul geografic si socio-uman al comunei Pietroasa . 

1.ASEZAREA GEOGRAFICA SI CADRUL NATURAL 

PUNCTE TARI 

- potential important de dezvoltare  a turismului in zona , 
datorita amplasarii comunei in Muntii Apuseni ; 

- teren agricol   pentru dezvoltari  ulterioare ; 

- rezerva de teren pentru amenajari ulterioare 

- Parcul Natural Muntii Apusenii constituit si pe suprafata 
comunei Pietroasa 

PUNCTE SLABE 

- acces dificil, in lipsa unei infrastrusturi rutiere 
adecvate, in unele puncte pitoresti ale comunei 
; 
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OPORTUNITATI 

- programe ale autoritatilor judetene si centrale destinate 
mediului rural ; 

- deschiderea institutiilor publice din zona la relatii de 
parteneriat ; 

AMENINTARI 

- existenta fenomenului de eroziune a solului 
cu posibile consecinte grave pe termen lung ; 

2.POPULATIE SI RESURSELE UMANE 

PUNCTE TARI 

- nivel relativ al gradului de calificare in anumite 
domenii; 

- existenta unor specialisti in domenii relativ variate de 
activitate ; 

- ospitalitatea proverbiala a localnicilor ; 

- apropierea de polii urbanii, Sudrigiu, Stei, Beius, 
Oradea, cu rol important in satisfacerea nevoilor de 
asistenta medicala si sociala , educatie , culturala, dupa 
caz ; 

- numar scazut al inadaptatilor social; 

- rata infractionalitatii extreme de redusa; 

- incadrarea comunei in prevederile legale privind 
facilitate acordate muntilor Apuseni ; 

- existenta unei infrastructure sociale adecvate, de tip 
urban (forme de invatamant secundar in comuna, 
dispensare, farmacii, etc.)  

 

PUNCTE SLABE  

- migrarea tinerilor spre centre urbane ; 

- adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature 
si varstnice la schimbarile si provocarile lumii 
actuale , in general, si la fenomenul mobilitatii 
reconversiei si profesionale , in special; 

- migrarea persoanelor tinere spre mediul urban 
si strainatate , mai cu seama a celor cu 
pregatire profesionala inalta ; 

 

OPORTUNITATI 

- existenta unor exemple de  ale unor localnici cu 
initiative; 

- posibilitatea accesarii unor programe de finantare 
guvernamentala pentru reconversie profesionala, si 
crearea de noi locuri de munca pentru someri ; 

- grad redus de ocupare profesionala, deci potential 
important al fortei de munca locale , la salarii competitive 
la nivel regional (fata de polii de crestere ) ; 

- grad relative redus de inadaptare sociala a locuitorilor 
comunei; 

- implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii, 
deschiderea la realizarea de parteneriate .  

AMENINTARI 

- scaderea gradului de instruire scolara a 
populatiei tinere ; 

- scaderea numarului persoanelor calificate , 
prin iesirea acestora din viata active; 

- estomparea traditiilor locale, odata cu 
trecerea timpului ; 

- crestrea somajului in randul tinerilor 
absolventi; 

- cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pietei muncii, economiei locale 
si asistentei sociale in perspectiva ; 
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3.INFRASTRUCTURA 

PUNCTE TARI 

- apropierea de drumul european DN 76, modernizat, atat 
pe relatia Sudrigiu – Oradea cat si pe relatia Sudrigiu –

Deva ; 

- modernizarea echipamentelor de tecomunicatii si 
extindrea telefoniei fixe si mobile ; 

-amenajarea hidrografica corespunzatoare ; efecte reduse 
ale viiturilor si inundatiilor ;  

 

PUNCTE SLABE 

- starea tehnica necorespunzatoare a retelei 
rutiere ( drumuri judetene si comunale , in 
interiorul comunei ); 

-  

OPORTUNITATI 

- programe guvernamentale pentru incurajarea 
initiativelor locale , in special in domeniul agricol, 
vegetal si zootehnic ; 

- programe judetene de modernizare a infrastructurii 
rutiere ; 

 

AMENINTARI 

- neutralizarea de catre comuna a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
uniunii Europene si alti donatori ; 

- interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri in comuna, datorita 
infrastructurii fizice si sociale neadecvate , 
raportat la potentialul comunei ; 

 

4.ECONOMIA 

PUNCTE TARI  

- existenta unei comunitati de afaceri locale, in faza 
incipienta , reprezentata prin cateva societati comerciale 
si persoane  fizice si sociale neadecvate , raportat la 
potentialul comunei ; 

- resurse naturale locale diverse si bine reprezentate , 
permitand crearea de inteprinderi locale bazate pe 
cresterea valorii adaugate a acestora ; 

- privatizare avnsata; 

- retea comerciala dezvoltata ; 

-retele tehnico-edilitare dezvoltate(apa, energie electrica ) 

 

PUNCTE SLABE  

- resurse financiare la nivel local insuficiente 
pentru sprijinirea si promovarea unor investitii 
;  

- functia predominanta economica este 
activitatea agricola ; 

- parcelarea terenului – productivitate scazuta ( 
suprafetele agricole nu pot fi intotdeauna 
lucrate mecanizat) ; 

- scaderea productiilor medii la aproape toate 
culturile ; 

- ponderea inexistenta a investitiilor straine ; 

- lipsa unui system de sprijin pentru 
implementarea notiunilor de marketing ; 

- slaba implementare a sistemului de asigurare 
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a calitatii productiei si produselor ; 

- slaba preocupare pentru introducerea noilor 
tehnologii si pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare ; 

- slaba informare , cu privire la normele 
europene ; 

OPORTUNITATI 

- existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator 
valorificate in prezernt , reprezentate prin suprafete 
importante de arabil , pasuni ; 

- programe guvernamentale pentru sprijinirea initiativelor 
locale, in special in domeniul dezvoltarii agriculturii , 
zootehniei si a infrastructurii aferente ; 

- reconversia  unor capacitati economice aflate in 
conservare in capacitate cu profil nou de fabricatie ; 

- reconversia unor capacitate , in special agricole , spre 
arii de productivitate adaptate conditiilor locale ; 

- cresterea asistentei finanaciare din partea IUniunii 
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri Structurala ; 

- posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda 
subventionata pentru crearea de noi locuri de munca in 
mediul rural ; 

- existenta programelor de sustinere a sectorului IMM ; 

- disponibilitatea de a aincheia relatii de parteneriat 
autoritatilor  locale, cu investitori locali sau straini; 

- prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea 
de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care 
au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare . 

- dezvoltarea de relatii de parteneriat economic si 
administrative cu unitatile teritoriasle (similare sau 
asemanatoare ) din tara si strainatate ; 

AMENINTARI 

- instabilitate legislativa; 

- interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri in comuna , datorita 
infrastructurii fizice si sociale neadecvate , 
raportat la potentialul comunei, care ar 
conduce la depopularea zonei si la declin 
economic   ; 

- reducerea ponderii populatiei active ; 

- instabilitatea cursului valutar; 

- lipsa de receptivitate si flexibilitate a 
populatiei locale la cerintele pietei care 
determina decalaje economice mari, greu de 
recuperate ; 

- oferte de creditare greu accesibile ; 

- rata ridicata a dobanzii la credite ; 

- nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale ; 

- reducerea ponderii populatiei active si 
imbatranirea acesteia ; 

- scaderea continua a productiei prin scaderea 
productivitatii muncii ; 

- cresterea ponderii muncii la negru , cu efecte 
negative asupra pietei muncii, economiei locale 
si asistentei sociale in perspectiva ; 

 

5.TURISM 

PUNCTE TARI 

- cadru natural deosebit; 

- potentialul turistic bogat , pe teritoriul comunei aflandu-
se cele mai multe arii protejate din judetul Bihor cum ar fi 
:      

PUNCTE SLABE  

- resurse financiare insuficiente , investitii 
autohtone si straine insuficiente; 

- lipsa de preocupare a cetatenilor privind 
conservarea mediului ; 
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• Faneata Izvoarelor Crisului Pietros- 1ha 

• Groapa Ruginoasa   - 20,40 ha 

• Pietrele Galbenei     -  6,30 ha  

• Pietra Bulzului         - 1,40 ha  

• Ghetarul Focul Viu  - 0,10 ha  

• Avenul Bortigului    - 0,10 ha  

• Molhasurile din Valea Izbucelor – 80 ha  

• Cetatile Ponorului    - 14,9 ha  

• Valea Galbenei         - 70,5 ha  

• Pietrele Boghii          - 38,40 ha  

• Saritoarea Bohodeiului - 32,9 ha  

• Poiana Florilor           - 10 ha 

• Depresiunea Balileasa - 50ha       

• Groapa de la Barsa       - 30 ha 

• Biserica Motului          - 3 ha  

• Lumea Pierduta            - 39 ha  

• Pestera Ursilor              - 1 ha 

• Pestera Miculii              - 0, 10 ha  

• Poiana Ponor                 - 39 ha 

- asezarea geografica propice dezvoltarii serviciilor , in 
special a celor turistice ;  

- existenta luciului de apa – 49 ha ; 

- existenta raului Crisul Pietros ;    

- existenta locurilor de cazare in zona turistica ( pensiuni 
) ; 

 

- inexitatea unor forme de promovare a 
comunei pentru cresterea numarului de turisti 
pe teritoriul acesteia ; 

- pregatirea profesionala de slaba calitate in 
domeniul serviciilor turistice ; 

OPORTUNITATI 

- îmbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de 
utilitati ; 

- încurajarea unor noi forme de turism ( de agreement , 
rural, ecologic); 

- extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate 
pentru practicarea agro-turismului ; 

AMENINTARI 

- reactia redusa a mediului local la schimbarile 
si provocarile zilelor noastre , conducand la 
scaderea competitivitatii teritoriului comunei , 
in favoarea altor teritorii , considerate mai 
interesate de catre turisti si investitorii in 
turism ; 

- nepromovarea suficienta a zonei pentru 
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Disponibilitatea unor resurse  suplimentare , posibil a fi 
accesate prin utilizarea progeramelor de finantare ale 
Uniunii Europene ; 

- Extinderea colaborarii si implicarea organizatiilor 
neguvernamentale si a scolilor in programe  commune de 
educatie ecologica ; 

atragerea turistilor; 

- migrarea turistica catre altor regiuni ; 

- prezenta mentalitatii de indiferenta fata de 
[protectia mediului (mai ales la nivelul 
populatiei adulte ) . 

6.EDUCATIE SI CULTURA 

PUNCTE TARI 

- in comuna exista un camin cultural, sapte gradinite si 
sapte scolii ; 

- la nivelul comunei functioneaza doua cabinete de 
medicina generala , deservite de doi medici si doua 
asistente medicale , deasemenea , in comuna mai 
functioneaza si 2 farmacii ; 

- comuna detine cinci biserici ortodoxe, trei baptiste , trei 
penticostale si una adventista  ; 

 

PUNCTE SLABE  

- populatia scolarizata in invatamantul primar 
si invatamantul gimnazial in scadere datorita 
scaderii demografice a populatiei ; 

- insuficienta cuprinderii scolarilor in 
uinvatamantul liceal , deoarece in comuna nu 
exista liceu ; 

 

 

 

 

OPORTUNITATI 

- modernizare camine cultuirale ; 

- reabilitarea scolilor din comuna ; 

-construirea si dotarea cu mobilier a grădinițelor ; 

- amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere 
pentru copii comunei ; 

-Infrastructura de învățământ preuniversitar dezvoltată; 

 

AMENINTARI 

-scaderea gradului de instructie scolara a 
populatiei tinere ; 

- creșterea negativa a sporului migratoriu ; 

-Creșterea abandonului școlar și numărul 

persoanelor necalificate și fără ocupație; 

•Şanse limitate de integrare pe piața muncii  

naţionaleîn lipsa cunoașterii limbii române; 

•Decalajulîntre calificarea forței de muncă 

locale și ofertele de locuri de muncă la nivel 

local 

conduce la creşterea numărului de persoane 

fără loc de muncă şi limitarea investiţiilor din 

lipsa forţei de muncă; 

•Scăde numărulde persoane 

pregătite/specializate din punct de vedere 
profesional. 

7.RESURSE UMANE PIATA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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- forta dee munca calificata in constructii -50%, comert -
20%, agricultura -10%, diverse calioficari-5%, 
necalificari -15% 

- ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor comunei ; 

- rata infractionalitatii extrem de redusa ; 

 

- imbatranirea populatiei (spor natural negativ 
si migrag\rea tinerilor spre centrele urbane ); 

- adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature 
si varstnice la schimbarile si provocarile lumii 
actuale, in general , si la fenomenul mobilitatii 
si rteconversiei profesionale, in special ; 

- migrarea persoanelor tinere spre mediul urban 
si strainatate , mai cu seama a celor cu 
pregatire profesionala inalta ; 

- capacitatea financiara relativ scazuta a 
locuitorilor zonei ; 

  

OPORTUNITATI  

- posibilitatea accesarii unor programe de finanatare 
guvernamentale pentru reconversie profesionala si 
crearea de noi locuri de munca pentru someri ; 

- fondurile comunitare puse la dispozitie in domenioul 
social; 

- existenta strategiei nationale antisaracie ; 

- existenta unorexemple de succes ale unor  localnici cu 
initiativa ; 

- grad redus de ocupare profesioanal;, deci potential 
important al fortei de munac locale , la salarii competitive 
la nivel regional (fata de polii de crestere ); 

- grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor 
comunei ; 

- implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii 
; 

AMENINTARI 

- scaderea numarului de persoanelor calificate , 
prin iesirea acestora din viata activa ; 

- cresterea somajului in randul tinerilor 
absolventi; 

- cresterea ponderii muncii la negru , cu efecte 
negative asupra pietei muncii, economiei locale 
si asistentei sociale in perspectiva ; 

estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea 
timpului ; 

 

8.SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

PUNCTE TARI 

- existenta a doua cabinete medicale umane, fiecare cu 
cate un medic primar si cate un asistent ; 

- existenta unei farmacii în comuna ; 

- ponderea populatiei cu nevoi de asistare este mica ; 

- informare operativa cu privire la formele de ajutor de 
stat; 

 

PUNCTE SLABE  

- serviciile acordate sunt afectate de bugetul 
insuficient; 

- fregventarea medicilor de familie este 
sporadica ; 

- personal insuficient; 

- fonduri insuificiente destinate asistentei 
medicale ; 

- sistemul de ajutor soacial nu incurajaza 
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reintegrarea activa ; 

- populaatia activa a migrat in strainatate , 
copii au ramas cu bunicii si cu alte rude ; 

- societatea  civila insuficient implicata ; 

- informare insuficienta cu priviore la alte 
fonduri sociale ; 

- fonduri in suficiente ; 

  

OPORTUNITATI  

- reabilitarea corespunzatoare a dispensarului uman ; 

- promovarea principiilor naturiste ; 

- programe coplexe de urmarire a starii de sanatate a 
populatiei ; 

- programe consistente destinate asistentei sociale reale ; 

- dezvoltarea economica a localitatii va permite marirea 
fondurilor destinate asistenteisoaciale ; 

- politica sociale sustinuta din partea Uniunii Europene ; 

 

AMENINTARI 

- reactie nefavorabila la sistemul de norme 
sanitare impuse ; 

costurile ridicate pot conduce la renuntarea la 
dsotari ; 

- pragul de rentabilitate depinde de numarul de 
persoane active asistate ; 

- politici de specializare zonala a centrelor de 
asistenta sociala ; 

 

 

CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă 

4.1 Viziune, misiune, obiective strategice 

 În ceea ce priveste strategiile pe termen lung trebuie sa luam in considerare cu foarte 
mare atentie viitoarele rezultate. Trebuie luat in calcul si faptul ca rezultatul real nu poate fi 
prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra 
lor.  

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Pietroasa se pot realiza numai in conditiile unei 
strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, in functie de 
aceasta, sa se stabileasca si structura cursurilor de calificare. 

Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in special pentru 
persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent, 
sanatatea si bunastarea tuturor; 

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar 
international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface 
nevoile de investitii si dezvoltare; 
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O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 
responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: 

1 orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de 
munca; 

2 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 
strategia si actiunile sale; 

3 sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 

4 sa determine eficientizarea managementului. 

Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in considerare 
urmatoarele criterii:  

- coeziunea si solidaritatea cetatenilor 

- puterea comunei 

- dezvoltarea durabila 

- obiective de calitate globale locale - integrare 

Pentru fiecare dintre acestea in domeniile de actiune stabilite se formuleaza cate un obiectiv 
strategic (proces), astfel: 

 
Social Economic Urbanism Mediul 

inconjurator Infrastructura 

Plan social Plan 
economic Plan Urbanism Plan de mediu Plan 

infrastructura 

Coeziunea / 
solidaritatea 
Cetatenilor  

Cresterea 
coeziunii sociale a 
cetatenilor 

Acces la 
informatie  

Cresterea 
numarului de 
locuri de 
munca 

Politici ale 
teritoriului in 
favoarea 
cetatenilor 

Cresterea 
coeziunii 
ecologice  a 
cetatenilor 

Asigurarea 
satisfacerii 
nevoilor de 
confort si 
civilizatie  

Puterea  
comunei 

Cresterea puterii 
sociale a comunei  

Cresterea 
puterii 
economice a 
comunei 

Valoare ridicata 
a comunei   

Echilibru intre 
activitati 
antropice si 
poluare  

Nivel ridicat de 
civilizatie 

Dezvoltarea 
Durabila  

Minime probleme 
sociale  

Minime 
probleme 
economice 

Valorificarea 
teritoriului ca 
resursa 

Minime probleme 
de mediu 

Optimizarea 
raportului nevoi 
/ resurse 

Obiective 
CADRU-
CALITATIV 

Aliniere la 
standarde sociale 
europene  

Aliniere la 
standarde 
economice 
europene 

Aliniere la 
standarde 
europene de 
urbanism 

Aliniere la 
principii,  
standarde de 
mediu europene 

Aliniere la 
standarde 
europene de 
civilizatie 
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Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt legate de 
adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat ca sistem de referinta in 
evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul de implementare a acesteia sa poata fi 
monitorizat si evaluat de catre toti partenerii implicati: 

- cetatenii si societatea civila; 

- comunitatea economica si componentele ei majore (administratia, infrastructuri urbane, 
sisteme financiar-bancare, etc.); 

- tehnocratii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi).  

Cele trei procese de baza principale: social, economic si mediu vor fi completate de alte 
procese caracteristice comunei Pietroasa, procesele de urbanism si infrastructura, conturand 
un proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele realizand un ansamblu functional, 
cu o viziune unitara integrata.  

Acestea corespund domeniilor si sectoarelor definite inca in faza de evaluare a situatiei 
existente si a potentialului local. 

Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale, utilizand 
eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii generatiilor tinere reprezinta, de asemenea, 
un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise in acest capitol. 

Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic - pe termen lung 

- nivel tactic - pe termen mediu 

- nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat 

 In acest fel se acopera complet aria de dezvoltare strategica a comunei Pietroasa 
pentru perioada 2021-2027 si se prefigureaza tendintele pentru perioada urmatoare. 

Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice care se 
recomanda managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu.  

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza in special comunitatii locale, care si-a 
aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din 
consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Pietroasa constau in:  

- dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

- protectia mediului;  

- intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

- regenerare rurala. 

Redactarea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca 
la standarde europene);  
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- ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al 
imaginii in general;  

- oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie 
sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau 
consultarilor permanente intre parteneri;  

- adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de 
planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

 Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a 
comunei Pietroasa, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un 
plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor duce la cresterea economica, cresterea 
bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al 
comunitatii. 

 Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica 
datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati 
economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului 
de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare 
rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de 
terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 

 Luand in considerare faptul ca o comuna nu este un sistem inchis, iar realizarea celor 
șase obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la 

dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si 
realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

1 dezvoltarea durabila, in asa fel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de 
cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorilor de 
piata; 

2 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice 
in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu 
cerintele populatiei;  

3 twining rural  (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire 
la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect);  

4 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

5 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

6 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre 
sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a 
comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Ilfov si ale regiunii din care face parte;  

7 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 
materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si 
materiale intr-un ciclu natural; 

8 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de 
reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea 
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investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea 
bugetului local; 

9 descentralizarea managementului in sectorul energetic;  

10 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele 
de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea 
spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;  

11 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a 
recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; 

12 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; 

13 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in 
baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;  

14 analiza capacitatii tehnice de executie; 

15 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

16 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 
obtinute; 

17 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

18 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

19 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul 
acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

20 protectia mediului; 

21 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 
program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca 
exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

22 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 
informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de 
urbanism general si planurile de urbanism zonal). 

       OBIECTIVE GENERALE 

 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Pietroasa sunt: 

1 Asigurarea conditiior pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura si 
zootehnie; 

2 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 
Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

3 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

4 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 
infrastructura (apa, canalizare, cai de transport, telefonie); 

5 Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor conform standardelor europene; 
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6 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si 
cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

1 Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme 
pentru adaptabilitatea la conditiile climatice; 

2 Varietatea activitatilor in domeniile agricole si zootehnice generatoare de venit la bugetul 
local; 

3 Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de 
oportunitatile care decurg din aceasta; 

4 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe 
terenurilor agricole. 

Silvicultura 

1 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei; 

2 Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii. 

2. Infrastructura si Mediu 

1 Conservarea si intretinerea mediului natural; 

2 Realizarea de lucrari in vederea regularizarii albiei raului si aparari de maluri pentru 
prevenirea si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. 

Transport 

1 Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare . 

Utilitati 

1 Realizarea retelei de canalizare; 

2 Realizare statiei de epurare si tratarea apelor reziduale; 

Sanatate 

1 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

2 Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor 
de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin 
sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. 

Mediu 

1 Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; 

2 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 
neamenajate,  
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3 Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; 

4 Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 

5 Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public. 

3. Economie 

1 Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea 
posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Pietroasa; 

2 Economie productiva de venit la bugetul local; 

3 Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

Comert si Servicii 

1 Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Pietroasa , prin marirea 
numarului societatilor comerciale; 

2 Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in 
comuna. 

Mediu de afaceri 

     Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la 
dezvoltarea zonei. 

4. Turism 

1 Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; 

2 Pregatirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali; 

3 Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; 

4 Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna ; 

5 Promovarea de masuri eficiente de marketing. 

5. Educatie si cultura 

Invatamant 

1 Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; 

2 Reabilitarea scolilor si gradinitelor din comuna; 

3 Construirea si dotarea cu mobilier a scolilor/grădinițelor; 

4 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei ; 

5 Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; 

6 Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul 
educational; 

7 Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; 

8 Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 
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Cultura 

1 Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; 

2 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 

3 Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si 
mijloacele moderne; 

4 Construirea si modernizarea caminului cultural; 

5 Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Pietroasa . 

 

6. Resurse Umane 

Populatia 

1 Organzarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru cei 
din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;  

2 Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. 

Piata muncii  

1 Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru 
satisfacerea nevoilor de trai; 

2 Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piata 
fortei de munca. 

Servicii Sociale 

1 Constituirea grupului de actiune locala; 

2 Constructia unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru batranii comunei si 
dotarea acestuia cu mobilier; 

3 Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in 
dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, perosoane defavorizate-
comunitatea romă); 

4 Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru 
rezolvarea problemelor de interes comunitar. 

 

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ 

1. CONSIDERATII GENERALE 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un 
set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul 
realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de 
actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). 
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Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan inclusiv scurt, care 
utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine 
inclusiv. 

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat obiectivele fixate sa tina cont de evolutia 
macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de 
opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la 
intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este 
mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce 
trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 
comunei Pietroasa , reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii 
locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa 
devina punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate 
in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele 
strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile 
ulterioare. 

Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Pietroasa 
reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru 
atingerea unor parametrii specifici societatii moderne. 

Scopul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare 
fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico – sociale, astfel incat procesul sa 
poata fi evaluat continuu prin indicatorii selectionati ca relevanti pentru comuna Pietroasa . 

Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor care 
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La nivel temporal, pentru a  nclusi un management inclusi sunt necesare 3 faze distincte 
astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine inclusive: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor)  

b. Planul de executare (implementarea activitatilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor).  

Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 

● Administratia Locala – prin Institutia Primariei si Consiliului Local, care trebuie sa-si 
replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui Inclusi logistic complex necesar 
planului de actiune 

● Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii locale, prin 
atitudine si participare inclus;  

● Mediul de afaceri – firme si institutii finantatoare, ca si inclusi financiar si logistic 
(informatii si tehnologii moderne).  

Planul de actiune cuprinde:  
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1 programul de management, care planifica in anul 2017 o serie de activitati de organizare si 
initiere a implementarii, apoi urmarind evolutia implementarii sa ia masurile cuvenite. 

2 modul de implementare in care competentele si atributiile sunt grupate pe  structurii de 
implementare grupate pe functii ale structurii manageriale: previziune, organizare, 
coordonare, antrenare 

3 etapele implementarii strategiei de dezvoltare locala la nivelul unitatii de management. 
Planul annual este inclusiv de Consiliul Local prin stabilirea prioritatii de realizarea a 
obiectivelor si masurilor programate conform criteriului presiune – stare – raspuns.  

Acest criteriu se aplica astfel:  

1 se masoara presiunea necesitatii indeplinirii fiecarui obiectiv inclusive la momentul initial; 
aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie, mica  

2 se evalueaza situatia initiala, de fapt, stadiul in care se afla actiunea (inclus de fezabilitate, 
inclus de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

3 se presupune aplicarea masurii 

4 se masoara starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de raspuns   

 Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de planificare 
si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat 
continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin indicatorii 
de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna 
Pietroasa . Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce 
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare 
Durabila a comunei. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Pietroasa , suportul necesar trebuie sa fie 
asigurat de catre: 

2. Primaria si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala 
pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 

3. Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin 
atitudine si participare activa; 

4. Mediul de afaceri – firme si institutii finantatoare, drept  nclusi financiar si logistic 
(informatii si tehnologii moderne). 

Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 

5. Functia de previziune – cuprinde activitati care privesc: 

1 realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea resurselor si 
mijloacelor de realizare pe anii 2014-2020 

2 intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare si 
realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

3 elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 
marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze modalitatile si mijloacele necesare 
pentru realizarea obiectivelor 
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2. Functia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atributii si 
responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: 
 nclusiv individuale, agenti economici, grupuri si comitete, primarie, comisii de specialitate 
din consiliul local. 

3. Functia de coordonare- cuprinde activitatile prin care se armonizeaza hotararile, deciziile 
si actiunile persoanelor implicate in structura de implementare a strategiei de dezvoltare in 
cadrul functiilor de mai sus (previziune si organizare). 

4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a cetatenilor, a 
structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 
strategia de dezvoltare locala. 

5. Functia de control si evaluare –cuprinde activitatile prin care performantele obtinute sunt 
masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial in vederea gradului de avansare a 
programului pentru a se elimina ramanerile in urma. Se vor determina cauzele care determina 
abateri de la planificare si se stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor si pentru 
continuarea aplicarii strategiei de dezvoltare locala.  

 

2. PRINCIPII SI CONDITII 

 Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Pietroasa , ca autoritate 
publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si 
executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si 
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar 
si analizarea cadrului inclusive de alocare a responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor apare in viitor depinde in foarte 
mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

 Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia 
publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata 
de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 

 In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Pietroasa  a fost de 
armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces 
de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

 

3. OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Pietroasa  sunt: 

1 Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, gaze, energie electrica si canalizare) 
a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; 

2 Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a 
scolilor; 

3 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie ; 
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4 Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 
Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

5 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; 

6 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati 
investitionale. 

 

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

 Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social – economice rapide sunt sustinerea si 
participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si 
implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme.  

Administratia Publica Locala, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa 
elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale 
reale si consolidarea cadrului institutional. 

 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

1 sustinerea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 

2 sprijinirea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, 
gaze naturale, energie electrica, etc.) ; 

3 cresterea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor 
stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

4 verificarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

5 adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 
veniturilor la buget. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

1 organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru 
necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

2 reducerea cresterii volumului de cheltuieli,  nclusive prin reducerea numarului de 
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

3 reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera 
privata. 

 

Consolidarea finantelor publice: 

  

1 asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-
economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 
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2 intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea 
echilibrului bugetar; 

3 constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 

4 sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

1 sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

2 participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, 
cultural si de mediu. 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

1 Preocuparea primariei comunei Pietroasa  pentru pregatirea continua a functionarilor 
publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

1 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

2 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

3 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

1 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului 
de ordine interioara; 

2 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

1 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

2 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

3 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

4 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 
depuse. 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

1 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

2 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; 

3 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

4 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

5 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  
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f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

1 Administrarea eficienta a banilor publici; 

2 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; 

3 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

1 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

2 Analizarea nevoilor in domeniul software. 

 

6. PROIECTIA FINANCIARA 

 Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in 
care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect. De aceea, 
trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului 
prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a 
veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii cativa ani, 
indicatori de rentabilitate etc.). 

 Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor 
comunitatii locale. 

 Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul 
derularii proiectului. Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului 
nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele 
destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Pietroasa. 

 O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate 
pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii efective a proiectului.  

 Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua 
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp 
fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.  

 Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se 
determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.  

 In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, 
s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se 
previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea 
resurselor necesare.  

 Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum 
prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se 
poata justifica nivelul pentru care s-a optat. 

 Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 
rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor 
arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  
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 De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu 
de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani 
nu se poate exprima exact.  

 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si 
necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 
functionare. 

7. OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE IMPLEMENTARE 
IMEDIATA 

TERMEN 
SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 
MEDIU SI 
LUNG 

3-10 ANI 

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea 
activitatilor rentabile in agricultura  

   

√ 

Oferirea de consultanta specializata pentru 
intreprinzatori agricoli 

  √ 

Sustinerea infiintarii de asociatii a 
producatorilor comunei 

  √ 

INFRASTRUCTURA SI MEDIU 

Modernizare drumuri comunale prin asfaltare  √  

Realizare alei pietonale in comuna  √  

Realizarea retelei de canalizare  √  

Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor 
reziduale 

 √  

Lucrari de regularizare a albie raului si aparari 
de maluri pentru prevenirea si reducerea 
consecintelor distructive ale inundatiilor 

 √  

ECONOMIC 

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea 
resurselor umane 

  √ 

Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc 
sa investeasca in zona 

  √ 

Valorificarea bunurilor si serviciilor 
generatede capitalul natural din comuna 

  √ 

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul 
privat 

  √ 
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Sustinerea IMM    √ 

Crearea cadrului prielnic de consultanta pentru 
afaceri 

  √ 

TURISM 

Promovarea zonei Pietroasa prin actiuni 
eficiente de marketing 

 √  

Stimularea si sprijinirea practicanti de 
agroturism 

 √  

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale  √  

Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric  √  

EDUCATIE SI CULTURA 

Amenajare biblioteca si anexe    √ 

Construirea si modernizarea caminului cultural    √ 

Reabilitare scoli  √  

Construire grădiniță cu program prelungit 

 

   

Amenajarea unui teren de sport , tribune si 
anexe  

 √  

 

VIZIUNEA COMUNITARA 

 Viziunea cetatenilor comunei Pietroasa este in spritul  dezvoltarii  zonei din punct de 
vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor 
si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/ reabilitarea infrastructurilor de tip urban si 
punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. 

 Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 
procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost exprimate 
prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale 
comunei. 

 

4.2. Analiza efectelor sociale, economice şi cele asupra mediului  

Efecte sociale  

 Obiectivele şi domeniile de intervenţie menţionate în strategia de dezvoltare nu pot 

acoperi toate domeniile de dezvoltare în comună. Strategia elaborată este un concept integrat 
de dezvoltare, care se bazează pe priorităţi. În cazul în care intervenţia se realizează numai în 

anumite puncte (sectoare, instituţii) şi lipsa de balanţă (atingerea anumitor scopuri în dauna 

altora) se menţine pentru o perioadă mai îndelungată în activitatea de dezvoltare, atunci 
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principiile de bază ale planificării (sustenabilitate, egalitatea de şanse, parteneriat) dispar şi 

nici scopurile de bază nu vor fi atinse.  

 Întărirea societăţii civile locale, extinderea relaţiilor intercomunitare fac posibilă ca 

societatea civilă să-şi asume multe responsabilităţi din sfera protecţiei sociale, a combaterii 

şomajului, a îmbunătăţirii nivelului de trai, a întăririi spiritului de apartenenţă. De-asemenea 
„civilii” – dacă devin parte a procesului – pot să contribuie la procesul de planificare şi la 

procesul de implementare, întărind influenţa lor socială. Astfel, sfera civică contribuie la 

atingerea scopurilor.  

 Ca un rezultat al dezvoltării sănătăţii, educaţiei şi a protecţiei sociale se arată o 

societate reînnoită, mai sănătoasă, capabilă să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă, 

care este capabilă să se ocupe cu conflictele provenite din situaţia actuală stagnantă şi din 

schimbările economice. În timp ce educaţia publică mereu schimbătoare devine instrumentul 
şi scena integrării – coeziunii – sociale, cursurile de formare profesională, sistemul de formare 

adaptat la cerinţele pieţei forţei de muncă devine un actor important în dezvoltarea dinamică a 

economiei locale, în creşterea salariilor, în „păstrarea” tinerilor – deci, în oprirea proceselor 
demografice dezavantajoase.  

 Extinderea serviciilor culturale eficiente stimulează crearea unui mod de viaţă 

„sănătos”, iar instituţiile – cu activităţile lor culturale, tradiţionale – întăresc gândirea comună, 
şi sentimentul de apartenenţă la comunitate. Produsele materiale şi intelectuale tradiţionale, 

caracteristice numai acestei zone, întăresc identitatea locuitorilor comunei Pietroasa prin 

conservarea tradiţiilor şi a patrimoniului cultural. Totodată, aceste produse contribuie la 
crearea imaginii bine definite şi unice a microregiunii pentru actorii externi (investitori, 

turişti).  

Efecte economice  

 Dezvoltarea comunei Pietroasa este influenţată în mare măsură de producţia ei 

economică, competitivitatea ei, deschiderea ei faţă de inovare, de noutăţi, capacitatea de a se 

adapta la mediul schimbător. În scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai multe 

procese trebuie să se întâmple simultan şi cu succes. Dacă una dintre aceste procese eşuează, 

atingerea scopului de bază ajunge sub semnul întrebării.  

 Competitivitatea actorilor economici locali este slabă, avantajele lor comparative apar 

în cheltuielile scăzute legate de salarii. Cheia dezvoltării comunei Pietroasa constă în 

intensificarea economiei, în dezvoltarea serviciilor legate de dezvoltarea întreprinderilor şi în 

exploatarea posibilităţilor turistice. Actorii economici ai comunei trebuie să devină capabili de 

a se folosi de aceste posibilităţi.  

 În structura economică a comunei, un rol definitiv în crearea valorilor au acele 
sectoare care nu reprezintă domenii majore nici în economia globală, nici în structura 

naţională. În aceste arii de activitate competiţia naţională şi internaţională este foarte 

puternică, pieţele naţionale şi străine sunt pline de produse comune comerciale, dinamismul 
extinderii acestor pieţe este slabă. Dacă structura ei nu se schimbă, economia comunei este 

condamnată la o creştere de nivel scăzut, la nivel scăzut de profit, la rată scăzută a 

investiţiilor, la decalaj tehnologic. Condiţia de bază a schimbării structurale este crearea 

mediului economic inovator.  

 Unul dintre punctele slabe ale economiei locale este şomajul. Nivelul scăzut al 

utilizării forţei de muncă şi rata populaţiei inactive este destul de mare. Aceste date înseamnă 
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că veniturile familiilor sunt scăzute, astfel nivelul de consum al populaţiei este la fel scăzut. 

Cererea pentru produsele şi serviciile locale este de-asemenea mică, şi limitează într-o mare 
măsură posibilităţile de dezvoltare ale producătorilor şi prestatorilor locali. În cazul lipsei de 

creştere a utilizării forţei de muncă, efectele pozitive ale dezvoltării economiei nu se regăsesc 

la nivelul populaţiei şi astfel inegalităţile sociale pot deveni şi mai accentuate.  

 Succesul economic al comunei se poate atinge numai în urma întăririi parteneriatului, 

a cooperării mai strânse între actorii locali. Succesele individuale devin sustenabile pe termen 

lung numai în condiţia în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai generală şi cu eficienţă 

mai extinsă.  

Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea ei pe termen lung, de evitarea 

conflictelor interne, de pregătirea actorilor la schimbările ciclice ale pieţei. Succesul poate fi 

atins numai în cazul în care preţul lui poate fi plătit din punct de vedere social şi al mediului.  

 Extinderea nivelului de utilizare a forţei de muncă - după experienţele naţionale şi 

internaţionale – se aşteaptă din sfera întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea sectorului 

IMM nici dezvoltarea economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul teritoriu al 

regiunii nu se va realiza. În cadrul IMM-urilor un rol important au întreprinderile care produc 
valoare adăugată şi care se ocupă cu activităţi tradiţionale, deoarece aceste întreprinderi au 
cele mai mari perspective. Luarea în considerare a criteriilor ecologice în procesul de 
schimbare (şi de stimulare) a structurii economice asigură sustenabilitatea creşterii economice 

bazată pe schimbare de structură.  

 Economia comunei s-a dezvoltat într-o direcţie greşită în ultimele decenii: nivelul 

prelucrării bunurilor produse în comună nu s-a crescut, valoarea adăugată s-a limitat. Dacă 

acest proces poate fi oprit, valoarea produsă în comună se va creşte, perspectivele 

întreprinderilor şi situaţia populaţiei locale se vor îmbunătăţi.  

 Receptivitatea IMM-urilor din comună pentru inovare şi noutăţi este limitată. 

Majoritatea inovaţiilor care apar pe pieţele internaţionale şi ar putea fi aplicate nici nu ajung la 

întreprinzători, cunoştinţele conducătorilor şi ale managementului în cele mai multe cazuri 

sunt insuficiente pentru introducerea noutăţilor. Prin crearea condiţiilor de bază şi prin 

creşterea nivelului de cunoaştere al întreprinzătorilor se extinde cercul acelora care se 

adaptează în mod flexibil la condiţiile schimbătoare ale pieţei, care pătrund pe pieţele externe 

şi devin angajatori stabili.  

 În comună numărul întreprinderilor nou înfiinţate este scăzută, pentru acestea nu este 

asigurat un cadru incubator. Astfel, multe idei promiţătoare nu pot fi realizate, şi mai multe 

firme cu perspectivă sunt condamnate la nereuşită. Prin lărgirea cadrelor incubatoare, mai 

multe firme nou-înfiinţate pot să se consolideze pe piaţă, pot să devină elementul stabil al 

economiei.  

 Instrumentul – astăzi numai marginal folosit – al sustenabilităţii şi al obţinerii unui 

avantaj competitiv este utilizarea timpurie a tehnologiilor care ocrotesc mediul. Prin 
introducerea acestora – pe lângă creşterea temporară a nivelului de costuri – se poate atinge o 
îmbunătăţire durabilă a competitivităţii, şi în acelaşi timp se poate micşora şi gradul de 

poluare mediului, îmbunătăţind calitatea vieţii populaţiei.  

 Utilizarea informaticii în sfera întreprinzătorilor este redusă. Extinderea cadrelor 

infrastructurale ale tehnologiilor informaţionale, răspândirea utilizării lor reduc dezavantajele, 
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şi fac posibilă apariţia unor noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăţi competitivitatea 

întreprinzătorilor prin crearea condiţiilor de adaptare flexibilă la piaţă.  

Efecte asupra mediului  

 Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului poate fi posibil numai după 

elaborarea programelor operative pe de o parte, iar pe de altă parte după crearea şi 

funcţionarea unui sistem corespunzător de informare şi monitoring. Bazându-se pe cercetările 

empirice existente pot fi menţionate deja în strategie relaţiile de cauză-efect dovedite în 
practică care fac referire la schimbările cele mai importante ale mediului şi la conflictele 

potenţiale care apar în cursul realizării.  

 Din perspectiva menţinerii stabilităţii sensibile a ecosistemului şi a creării unui sistem 

optim de economie, mediu şi societate bazate pe principiul sustenabilităţii, obiectivul de a 

moderniza societatea care trăieşte în armonie cu mediul este real. Acesta poate fi realizat prin 
colaborarea administraţiei publice locale, a întreprinzătorilor şi a organizaţiilor civile din 

comună.  

 Colaborarea realizată în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, precum şi 

dezvoltarea relaţiilor economice cu luarea în vedere a influenţelor asupra mediului contribuie 

la menţinerea diversităţii biologice a regiunii, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor care 

trăiesc în regiune şi creează condiţiile dezvoltării sustenabile.  

 Prin colaborarea întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a actorilor de 

dezvoltare regională devine posibilă utilizarea şi cunoaşterea resurselor naturale ale regiunii. 

Comuna Pietroasa va deveni un loc atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt asigurate 

condiţii bune de viaţă şi un mediu plăcut pentru cei care trăiesc şi lucrează în comună.  

 Prin dezvoltarea producţiei alimentelor conform cerinţelor UE va deveni posibil 

producerea unor produse sănătoase, vor reapărea acele cicluri de producţie verzi.  

 Folosirea moderată a chimicalelor reduce probabilitatea ajungerii unor insecticide şi 

pesticide în alimente. Prin transformarea suprafeţelor agricole cultivate va deveni posibil 

menţinerea calităţii şi cantităţii solului, precum şi depozitarea pentru utilizarea ulterioară.  

 Majoritatea produselor secundare agricole constituie o astfel de bază pe care pe termen 

lung se poate sprijini reducerea sau eliminarea utilizării carburanţilor fosile. Sursele de 

energie regenerabile sunt identificate prioritar în diferite planuri, iar actorii regionali pot 
utiliza acestea în vederea creşterii veniturilor.  

 Prin construirea întregii reţele de apă potabilă şi canalizare, precum şi prin tratarea 

ecologică a apelor uzate, se rezolvă cea mai mare problemă: poluarea mediului prin serviciile 

publice comunale. Prin tratarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din agricultură şi 

industria alimentelor se poate preveni poluarea apelor de suprafaţă şi a solului. Prin epurarea 

controlată se va înceta efectul poluant asupra apelor subterane, iar apa uzată epurată şi 

nămolul inert pot fi folosite pentru irigaţie sau alt uz agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi 

protecţia valorilor naturale şi a ariilor protejate şi pot crea echilibrul natural al acestor zone.  

 În planificarea etapelor de dezvoltare economică, infrastructurală, şi de resurse umane, 

protecţia mediului şi economia mediului au un rol primordial. Întărirea competitivităţii 

întreprinderilor contribuie la activităţile de mediu ale întreprinderilor şi motivează 

introducerea strategiilor proprii de protecţia mediului. Efectele activităţilor poluante pot fi 

reduse prin intervenţii tehnologice şi tehnice moderne. La transformarea economiei comunei 
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Pietroasa sprijinirea extinderii tehnologiilor verzi contribuie prin posibilitatea dezvoltării 

durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei. Dezvoltarea infrastructurii verzi care 

promovează activităţile economice contribuie la creşterea şansei de adaptare iar reabilitarea 

zonelor industriale poluate contribuie la îmbunătăţirea imaginii comunei şi la rezolvarea unor 
probleme de mediu.  

 În vederea creării unor relaţii de colaborare cu populaţia comunei se realizează o 

viziune nouă, o cultură de mediu, creându-se astfel condiţiile unui mediu de viaţă sănătos, 

precum şi condiţiile dezvoltării sustenabile. Asigurarea publicităţii informaţiilor reale face 

posibil ca societatea locală cu o mentalitate de mediu sănătoasă să se implice în luarea 

deciziilor, respectiv să aibă o influenţă în procesul de luare a deciziilor. Pe parcursul acestui 

proces interesele contrare şi opiniile care stau la baza acestora se pot ciocni, astfel numai prin 

controlul publicului poate fi implementată o strategie de mediu.  

Formarea conştiinţei de mediu într-un mod mai extins şi mai deplin se realizează prin 

două metode: pe de o parte prin elaborarea programelor de educaţie de mediu, care 

stimulează organizaţiile civile şi locuitorii comunei pentru protejarea mediului, pe de 

altă parte prin informarea permanentă a locuitorilor. 

 

4.3 Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2021-2027.  

Prezentul capitol cuprinde prioritizarea proiectelor descrise şi planul de acţiune locală, 

considerate cele mai importante din perspectiva dezvoltării comunei Pietroasa. Stabilirea 

ordinii proiectelor de dezvoltare se realizează cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de 
mai jos:  

- dimensiunea sferei de incidenţă teritorială a intervenţiei;  

- stadiul de pregătire al dezvoltărilor;  

- acceptarea dezvoltării de către populaţie;  

- nevoia de resurse a dezvoltărilor şi disponibilitatea/accesibilitatea resurselor necesare.  

 Ca urmare a prioritizării – atât în privinţa sferei de incidenţă teritorială şi în funcţie de 

numărul de locuitori a intervenţiei, cât şi în privinţa complexităţii dezvoltării – în vârful 
clasamentului s-a situat pachetul integrat de intervenţii care vizează dezvoltarea infrastructurii 

comunei, dezvoltarea economiei agrare, dezvoltarea serviciilor, a capacităţii administrative şi 

utilizarea energiei alternative. Aceste dezvoltări sunt de importanţă deosebită din punct de 

vedere al asigurării dezvoltării durabile a comunei.  

 În continuare prezentăm proiectele considerate cele mai importante pe baza criteriilor 

enumerate mai sus.  

MENȚIUNE PRIVIND OBIECTIVELE; PRIORITĂȚILE ȘI PORTOFOLIUL DE 

PROIECTE  

Având în vedere faptul că prezentul document strategic se referă la o perioadă de șapte ani, 

Comuna Pietroasa și Consiliul Local Pietroasa sunt conștienți de faptul că în urma unor 

eventuale și imprevizibile modificări ale contextului socio-economic poate apărea necesitatea 

unor modificări atât în ceea ce privește obiectivele cât și prioritățile la nivel de comună față de 

cele prevăzute și descrise în prezentul document. Aceste modificări pot impune modificarea 
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și/sau completarea portofoliului de proiecte propus în ceea ce urmează. Prin consecință lista 

de proiecte de mai jos nu este exhaustivă.  

În cazul în care se va impune modificarea și/sau completarea obiectivelor, priorităților și a 

proiectelor neprevăzute în prezentul document, acesta va fi posibilă în baza unui memoriu 

justificativ acceptat printr-o hotărâre al Consiliului Local Pietroasa și adăugat ca addendum la 

prezentul document. 
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1. REALIZARE  ” Îmbunătatirea/înființarea infrastructurii tehnico –edilitare în localitățile în 

Chișcău, Măgura si Giulești, comuna Pietroasa, județul Bihor”. 
Scopul proiectului: Înființare infrastructură de apă uzată, respectiv îmbunatățirea infrastructurii de apă 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

Romania; 

Bihor; 

Chișcău, Măgura, Giulești; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investiții : DA  

Reparații : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

În continuare : NU  

În curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI (estimativ) Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Îmbunătățirea condițiilor de viață prin asigurarea 

accesului la infrastructura de bază, la utilități și 

servicii publice de calitate. 

 Asigurarea dotării tehnico-edilitare a 
localităților (infrastructură, utilități, servicii 

publice,) pentru reducerea discrepanțelor 

dintre calitatea vieții în mediul urban și în 

cel rural 
 Extinderea infrastructurii și accesului la 

utilități pentru asigurarea dezvoltării 

echilibrate a localităților prin atragerea de 

noi investiții, creșterea numărului locurilor 

de muncă și stoparea depopulării; 
 

REZULTATE OBTINUTE : Necesitatea realizării investiţiei constă în:  

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sanitare ale 
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locuitorilor din localitatea Chișcău, Măgura si 

Giulești 
- stoparea poluării apelor freatice din zonă  
- creşterea zestrei edilitare a localităţii şi implicit 

a nivelului de trai  
- crearea unor premize privind dezvoltarea 

economică şi comercială în zonă 
- cresterea calitatii vietii culturale din comuna 

prin dezvoltarea infrastructurii de apa si apa 
uzata . 

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI 
/GRUPUL TINTA : 

- locuitorii comunei ; 
- potențialii investitori ; 
- turiștii care tranzitează comuna . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate, 

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei,  

- Obţinerea certificatului de urbanism,  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism,  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie,  

- Formarea echipei de implementare,  

- Depunerea cererii de finanţare,  

- Implementarea proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va realize în etape, în funcție de 

posibilitățile de finanțare. 

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locală, 

populația intervievată a răspuns că este de o 

importanță deosebită realizarea rețelei de canalizare 

și a stației de epurare , precum și îmbunatățirea 

infrastructurii de apă 
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2. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Chișcău, 

Măgura și Giulești, comuna Pietroasa, județul Bihor  
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Bihor ; 

Chişcău, Măgura, Giuleşti şi Moţeşti  

CATEGORIA PROIECTULUI: Investiții : DA  

Reparații : NU  

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou : DA 

În continuare : NU  

În curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE: buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea retelei de alimentare cu apă potabila 

se urmareste sa se atinga urmatoarele obiective: 

- acoperirea necesarului si satisfacerea 
cerintelor de apa ale populatiei; 

- utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
- asigurarea serviciilor de apa la tarife 

accesibile; 
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile in toata comuna; 
- protectia mediului inconjurator; 
- adaptarea la conditiile europene. 

 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

-reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor 
agricole si localitatilor; 

- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin 
crearea si utilizarea sistemului de irigatii;  

-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei; 
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- scaderea factorului de poluare; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

Documente necesare:  

-Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate.  

-Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

-Obţinerea certificatului de urbanism  

-Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism  

-Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

-Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta realizarea retelei de apa. 
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3. REALIZARE “  ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE BOGA” 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Boga ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Prin realizarea retelei de alimentare cu apă potabila se 

urmareste sa se atinga urmatoarele obiective: 

- acoperirea necesarului si satisfacerea 
cerintelor de apa ale populatiei; 

- utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
- asigurarea serviciilor de apa la tarife 

accesibile; 
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile in toata comuna; 
- protectia mediului inconjurator; 
- adaptarea la conditiile europene. 

  

REZULTATE OBTINUTE : -reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor 
agricole si localitatilor; 

- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin 
crearea si utilizarea sistemului de irigatii;  

-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
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populatiei; 

- scaderea factorului de poluare;  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii satului de vacanţă Boga ; 
- potentialii investitori ; 
- turiştii care tranzitează comuna . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 
Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 
proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta realizarea 
retelei de apă și canalizare . 
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4. REALIZARE:  Îmbunătațirea sistemului de alimentare cu apă din Comuna Pietroasa 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Pietroasa, Gurani, Cociuba Mică; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Prin realizarea retelei de alimentare cu apă potabila se 

urmareste sa se atinga urmatoarele obiective: 

- acoperirea necesarului si satisfacerea 
cerintelor de apa ale populatiei; 

- utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
- asigurarea serviciilor de apa la tarife 

accesibile; 
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile in toata comuna; 
- protectia mediului inconjurator; 
- adaptarea la conditiile europene. 

REZULTATE OBTINUTE : -reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor 
agricole si localitatilor; 

- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin 
crearea si utilizarea sistemului de irigatii;  

-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei; 
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- scaderea factorului de poluare; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii satului de vacanţă Boga ; 
- potentialii investitori ; 
- turiştii care tranzitează comuna . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 
Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 
proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta realizarea 
îmbunătătțirii retelei de apă. 
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5. REALIZARE:  “MICROHIDROCENTRALĂ ÎN COMUNA PIETROASA” 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Comuna Pietroasa ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 Obiectivele proiectului de construcţie a unei 

microhidrocentrale  sunt : 

- să conştientizeze necesitatea conservării şi 

reducerii consumului de energie electrică  
- să cunoască sursele alternative de energie şi 

avantajele utilizării lor  
- să cunoască modalităţile de conversie a surselor 

primare de energie în energie utilizabilă 

(termică sau electrică) - instalaţii , modul de 

funcţionare, costuri  
- să evalueze potenţialul de resurse alternative 

pentru judeţul natal  
- să propună soluţii privind utilizarea sursei 

optime în diverse medii (biomasă, 

microhidrocentrale, mori de apă, de vânt în 

mediul rural, panouri solare pentru pensiuni 
turistice, blocuri, şcoli în mediul urban , etc.)  

- să realizeze un Eco-ghid cu modalităţi de 

reducere a consumului energetic casnic ; 
- să disemineze informaţia colegilor şi familiilor 
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acestora, administraţiei locale, populaţiei din 

mediul rural . 
REZULTATE OBTINUTE : -  construirea unei microhidrocentrale  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii comunei ; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta construirea unei microhidrocentrale  . 
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6. LUCRĂRI DE APĂRARE PENTRU REDUCEREA CONSECINTELOR 

DISTRUCTIVE ALE ALUNECARILOR DE TEREN ÎN COMUNA PIETROASA 
Scopul proiectului :Diminuarea riscurilor si pagubelor produse de alunecarile de teren 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Comuna Pietroasa ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Fonduri de rezervă bugetară 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 Consolidare versant, Sprijinire taluz ; 
Diminuarea riscurilor si pagubelor produse de 
alunecarile de teren asupra activitatii-socio-
economice si mediului inconjurartor, prin actiuni si 
masuri concrete prevazute a se lua la nivel locale 
(comunal), 

 Sprijiniri, ziduri de sprijin, 
 Punere în siguranță drumuri, 
 etc 

REZULTATE OBTINUTE : Reducerea riscului de alunecari de teren ; 

Securitatea si protectia cetatenilor ; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 
documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realiza în etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta. 
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7. DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII IN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa  

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) Neevaluată încă. 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE: buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele proiectului constau in: 

- imbunatatirea capacitatii de raspuns in 
situatii de urgenta la nivelul comunei prin 
reducerea timpului de interventie pentru 
acordarea primului ajutor calificat si pentru 
interventii in situatii de urgenta; 

- dezvoltarea capacitatii autoritatii publice 
locale in vederea gestionarii eficiente a 
serviciilor publice descentralizate in 
continuarea procesului de modernizare prin 
achizitionarea unei autospeciale PSI si alte 
echipamente de interventie pentru stingerea 
incendiilor la nivelul comunei si a satelor 
componente. 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- compartimentul de voluntariat pentru situatii 
de urgenta mai bine dotat tehnic, cu 
posibilitati de mentinere a functiilor 
institutiilor vitale, a conditiilor de 
comunicare directa si de interventie in timp 
real, in scopul utilizarii optime a resurselor 
aflate la dispozitie in caz de necesitate; 
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- personal mai bine instruit, avand competenta 
in utilizarea echipamentelor moderne, a 
inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii 
serviciilor publice oferite cetatenilor; 

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutii publice 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta achizitionarea de catre administratia 
publica locala a dotarilor pentru interventii in caz de 
situatii de urgenta. 
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8. REALIZARE: LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI CRIŞULUI  ŞI 

AFLUENŢILOR SĂI ŞI APĂRĂRI DE MALURI PENTRU PREVENIREA ŞI 

REDUCEREA CONSECINŢELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDAŢIILOR 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa  

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE: buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Diminuarea riscurilor si pagubelor produse de 
deversarile de ape si aluncarile de  terenuri asupra 
activitatii socio-economice si mediului 
inconjurator, prin actiuni si masuri concrete 
prevazute a se lua la nivel local (comunal). 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- Reducerea riscului de inundatii; 
- Securitate si protectia cetatenilor; 
- Atragerea de investitori. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

- locuitorii comunei 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 
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documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta efectuarea 
lucrarilor de regularizare si apararilor de maluri. 
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9. REALIZARE: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
Scopul proiectului :Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte 
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 
comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 
cu comunele invecinate si cu satele componente . 

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna . 

REZULTATE OBTINUTE :  Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale ; 

 Accesul populatiei la locuri de munca, servicii 
medicale, educatie, cultura, recreere ;  

 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari de 
teren ; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI - locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
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/GRUPUL TINTA : - participantii la traficul rutier . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta modernizarea drumurilor 
comunale  . 
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10. REALIZARE: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE DE ACCES 
CĂTRE  TERENURI AGRICOLE 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesului spre sectorul agricol şi forestier în comuna Pietroasa 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

 Romania ; 

 Bihor ; 

Pietroasa, Gurani, Cociuba Mica, Chiscau,  Motesti ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Modernizarea drumurilor agricole către terenuri 

agricole 

Modernizare drumuri forestiere 

Dezvoltarea agroturismului 

REZULTATE OBTINUTE :  Drumuri agricole şi forestiere moderne, creșterea 

productivității și randamentului sectorului agricol și silvic 

prin asigurarea unui acces mai facil și rapid la exploatările 

forestiere și agricole, reducerea eroziunii terenurilor din 

cauza unor drumuri neamenajate și neprevăzute cu șanț.  

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA : 

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
- participantii la traficul rutier . 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului  

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta modernizarea infrastructurii accesului 
catre terenurile agricole . 
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11. REALIZARE: Drum de acces Giulești-Muncel,comuna Pietroasa 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

România ; 

Bihor ; 

Chișcău - Giulești ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Modernizarea drumurilor de acces în pășune va 

avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice 
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone 
la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 
cu comunele invecinate si cu satele componente . 

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care tranzitează comuna . 

REZULTATE OBTINUTE : Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri 

locale; 

Realizarea drumului de acces în Giulești-Muncel, 
comuna Pietroasa va face accesul mai ușor spre 

zona turistică Vârtop ai comunei Arieșeni. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
- turistii care tranziteaza comuna 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importantă modernizarea drumurilor de acces în 

pășune. 
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12. REALIZARE: LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA “BLOCUL DE 

LOCUINTE DIN  SATUL PIETROASA “ 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

Romania ; 

Bihor ; 

Pietroasa ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Asigurarea locuintei pentru personalul din 
invatamant, administratie publica, sanatate, politie, 
etc., care functioneaza in cadrul comunei si care au 
domiciliul in alta parte . 

REZULTATE OBTINUTE : - asigurarea unor conditii minime de trai pentru 
locatari ; 

- scaderea factorilor de risc prin consolidarea si 
refacerea fatadei si interiorului  ; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei ; 
- locatarii  . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  
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- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt 
importante lucrarile de investiții capitale la blocul 

din comuna Pietroasa   . 
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13. REALIZARE : CONSTRUCTIE SI MODERNIZARE CAMINE CULTURALE 
Scopul proiectului: construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale, în vederea asigurării 

serviciilor culturale de calitate, respectiv crearea condiţiilor ca această clădire să redevină un centru comunitar de 

acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială. 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Pietroasa, Gurani, Cociuba Mica , Chișcău ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic, pentru fiecare obiectiv în parte ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Obiectivele proiectului de constructie si modernizare 
a caminului cultural sunt : 

1. revigorarea mediului cultural ; 
2. cresterea consumului de cultura in randul fiilor 

satului .  
REZULTATE OBTINUTE : Construirea a două camine culturale (Pietroasa, 

Chișcău, Cociuba Mică), modernizarea si extinderea 
unui cămin în satul Gurani. 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia .  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA : 

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
- turistii care tranziteaza comuna   . 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 
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Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta constructia 
si modernizarea caminelor culturale  . 
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14. REALIZARE : REABILITARE ȘCOLI 

Scopul proiectului: Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie 

de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

reducerea consumului anual de energie finală. 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Pietroasa, Chișcău și Giulești. 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic pentru fiecare obiectiv în parte ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 Obiectivele acestui proiect sunt ; 

– îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii 

(pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul 

nivel, 

planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; 

precum şi a altor elemente de anvelopă care închid 

spaţiul 

climatizat al clădirii; 

– introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, 

a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi 

utilizarea 
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agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de 

consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a 

sistemelor 

de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, 

inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi 

achiziţionarea şi 

instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la 

sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

– utilizarea surselor regenerabile de energie; 

– implementarea sistemelor de management energetic 
având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 

monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, 
achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea 

sistemelor inteligente pentru gestionarea şi 

monitorizarea oricărui tip de energie pentru 

asigurarea condiţiilor de 

confort interior); 

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată 

şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu 

respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; 

– optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie 

mecanică cu unităţi individuale sau centralizată, după 

caz, cu 

recuperare de energie termică pentru asigurarea 

necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de 

umiditate, care să 

asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

– orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea 

realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor 

electrice, lucrări 

de demontare/montare a instalaţiilor şi 

echipamentelor montate consumatoare de energie, 
lucrări de reparaţii şi 

etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la 

faţade etc.). 

REZULTATE OBTINUTE : -asigurarea calitatii procesului de invatamant ; 
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-asigurarea unei educatii individualizate care sa 
sustina nevoile si potentialul fiecarui copil ; 

-adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 
imbunatati mediul educațional .   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

-achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate.  

-elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

-obţinerea certificatului de urbanism  

-obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul 
de urbanism  

-începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

-formarea echipei de implementare  

-depunerea cererii de finanţare  

-implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea 
scolilor . 
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15. REALIZARE AMENAJARE PARCARE COMUNA PIETROASA 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Chiscau ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local /Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 În vederea accesului fluidizat vis-à-vis de obiectul 
turistic Peștera Urșilor. 

REZULTATE OBTINUTE :  O reţea de drumuri modernă care permite libera deplasare 

a localnicilor şi a turiştilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, 

o populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini 

atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti şi 

sporirea numărului de investitori.  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  
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- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta realizarea 
unei parcări. 
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16. REALIZARE : CONSTRUIRE CAPELE ÎN COMUNA PIETROASA 
Scopul proiectului: Construirea unui edificiu mortuar adecvat și conform normelor europene în comuna Pietroasa 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Pietroasa, Gurani, Cociuba Mică, Chişcău,  ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
ethnic pentru fiecare obiectiv în parte ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 Obiectivele proiectului de construcţie capelă 

cimitir sunt ; 

- organizarea comemorării defunctului/ ei . 

REZULTATE OBTINUTE : -  construirea capele în comuna Pietroasa 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

comunitatea locală ; 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 
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certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului  

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta construirea unei capele  . 
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17. REALIZARE: MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PIETROASA 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 Romania ; 

 Bihor ; 

 Comuna Pietroasa ; 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate  

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 Realizarea sistemului de iluminat public va avea 
efecte benefice asupra dezvoltării economice a 

zonei prin : 

- zona va deveni mai atractivă pentru investitori, 

activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local  

Realizarea iluminatului public va fi benefic asupra 
dezvoltării economice a zonei, care va creşte 

calificarea acesteia. Zona va deveni mai atractivă 

pentru investitori, activitatea acestora va genera 
venituri suplimentare la bugetul local . 

REZULTATE OBTINUTE : - accesul populaţiei la infrastructură edilitară ; 
- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea 

populaţiei ; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei 

comunei .   
POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

- locuitorii comunei; 
- potentialii investitori ; 
- turiştii care tranzitează comuna . 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a 
caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea , in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborarea a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta realizarea iluminatului public în satul de 
vacanţă Boga . 
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18. REALIZARE:  AMENAJAREA SPAŢIILOR  PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE PICNIC ŞI AGREMENT ÎN COMUNA PIETROASA 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ SOLICITANTUL: Primaria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Bihor ; 

Valea Aleului, Boga, Chişcău, Glăvoi 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE: buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea si dotarea cu echipamente necesare a unor 
zone destinate activităţilor de si de agrement. 

Prin amenajarea unor zone destinate activităţilor de 

si de agrement se urmareste imbunatatirea spatiului 
destinat pentru recreerea si relaxarea cetatenilor 
comunei si atragerea unui numar mai mare de turisti 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 
comunei 

- reducerea poluarii 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 

- atragerea de noi investitori in zona 

- atragerea de noi venituri pentru administratia locala 

- dezvoltarea de locuri de munca 
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- crestera numarului de turisti in zona si implicit a 
veniturilor populatiei si a autoritatii locale 

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor 
de sarcini şi a detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 

 

 

 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 
importanta realizarea si dotarea unor zone destinate 
activităţilor de picnic si de agrement  . 
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19. REALIZARE : CONSERVAREA ȘI VALORIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

IMATERIAL ȘI MATERIAL 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Păstrarea omogenității peisajului rural, 

Creșterea activității turistice a comunei Pietroasa 

Creșterea economiei locale. 

REZULTATE OBTINUTE : Inventarierea patrimoniului  

Elaborarea de studii privind patrimoniul imaterial și material 

(inclusiv arhitectural)  

Sensibilizarea, educația populației în privința valorii 

patrimoniului imaterial și material, încurajarea proprietarilor 

de imobile/obiecte de valoare arhitecturală/istorică la 

păstrarea obiectivului prind diverse metode (premierea celor 

mai frumoase gospodării, găsirea de surse de finanțări pentru 

restaurare etc.)  

Elaborarea PUG-ului și al regulamentului urbanistic în 

spiritul păstrării patrimoniului arhitectural și a peisajului rural 
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local  

Crearea unui grup de voluntari/ONG care se va dedica 
organizării de evenimente speciale dedicate patrimoniului 

imaterial și local (educația non formală, expoziții, concursuri 

etc.)  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei ; 
- potentialii investitori ; 
- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 
Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul 

de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de proiectare 

pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini şi a 

detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Depunerea cererii de finanţare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă 

CONSERVAREA ȘI VALORIZAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL ȘI 

MATERIAL. 
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20. REALIZARE: ORGANIZAREA SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ CU 

AUTORITĂŢILE LOCALE DIN ROMÂNIA ŞI DIN ALTE LOCALITĂŢI DIN 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Scopul proiectului:  

Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii de decizie şi politici, reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, ONG-uri şi experţi relevanţi din România şi din alte ţări ale Uniunii Europene.  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Neevaluată încă ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice 

locale;  

- organizarea şi realizarea schimbului de experienţă şi a 

vizitelor de studiu a factorilor de decizie, administraţiilor 

publice locale;  

- crearea legăturilor de colaborare bilaterală sau multilaterală 

între factorii de decizie şi administraţia locală ale 

participanţilor;  
 

REZULTATE OBTINUTE : - 4 schimburi de experienţă  

- O conferinţă internaţională  
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- Facilitarea transferului experienţelor acumulate  

- Consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă, factorii 

de decizie şi administraţia locală în scopul identificării 

problemelor şi soluţiilor   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- localitățile înfrățite 

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Organizarea unei sesiuni de informare  

2. Elaborarea proiectului  

3. Derularea schimburilor de experienţă (2 din ţară, 2 în 

străinătate)  

4. Derularea conferinţei internaţionale  

5. Raport de activitate  

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă 

ORGANIZAREA SCHIMBULUI DE 
EXPERIENŢĂ CU AUTORITĂŢILE LOCALE 

DIN ROMÂNIA ŞI DIN ALTE LOCALITĂŢI DIN 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
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21. REALIZARE : DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ÎN MEDIU RURAL 
Scopul proiectului: -creşterea capacităţii comunităţii locale pentru dezvoltare durabilă şi inclusivă - reducerea sărăciei  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Neevaluată încă ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

- dezvoltarea şi promovarea unor activităţi generatoare de 

venit la nivel de comunitate locală, activităţi care ajută 

membrii societății rurale să se integreze sau să se reintegreze 

pe piaţa muncii şi care contribuie la bunăstarea comunităţii;  

- pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale 

pentru membrii grupurilor vulnerabile şi ai organizaţiilor care 

susţin interesele acestora. 

 
 

REZULTATE OBTINUTE : - oferirea unui loc de muncă pentru grupurile vulnerabile, în 

special femei  

- producerea de bunuri şi servicii pentru comunitatea locală  

- stoparea fenomenului emigrării  

- crearea unei surse de venit complementare  

- creșterea economică durabilă   
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POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

comunitatea rurală și în special grupurile vulnerabile (femei, 
romi etc.)  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Organizarea unei sesiuni de informare  

- Cerere de finanţare (plan de afacere)  

- Studiu de fezabilitate , proiect tehnic   

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă 

DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ÎN 
MEDIU RURAL 
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22. REALIZARE : IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI PIETROASA 
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice la nivelul comunei Pietroasa şi introducerea sistemului 

de management al calităţii  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Neevaluată încă ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

- simplificarea proceselor de management şi de execuţie;  

- monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a 
serviciilor, a costurilor;  

- creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice;  

- pregătirea continuă a funcţionarilor publici şi a 

conducătorilor instituţiilor publice;  

- îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare;  

 
 

REZULTATE OBTINUTE : - un sistem de management al calităţii elaborat, adoptat, 

implementat şi certificat la nivelul primăriei comunei 

Pietroasa vizând pe termen lung, îmbunătăţirea continuă a 
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rezultatelor prin concentrare asupra cetăţenilor şi cerinţelor a 
tuturor celorlalte grupuri interesate  

- 100% din grupul ţintă îşi vor îmbunătăţi cu minim 50% 

cunoştinţele şi abilităţile în domenii majore legate de 

eficientizarea serviciilor publice şi buna guvernare (politici 

publice, planificare strategică, management resurse umane și 

financiar, achiziţii publice, dezvoltare de parteneriate)  

- 100% din grupul ţintă ca urmare a instituirii, prin Sistemul 

de Management al Calităţii, a unui cadru clar de desfăşurare a 

atribuţiilor, vor deveni mai responsabili şi mai implicaţi la 

locul de muncă, mai motivaţi pentru calitate în activitatea 

desfăşurată;  

- 8% din grupul ţintă vor beneficia de condiţii îmbunătăţite 
de muncă în urma achiziţionării de mobilier şi 

echipamente informatice.  
Un raport de evaluare a performanţei serviciilor publice;  

- O aplicaţie informatică pentru managementul integrat al 

documentelor, permițând un management al documentelor 

mai eficient, mai rapid şi mai sigur şi o eficientizare a 

distribuirii informaţiei;  

- Obiecte de inventar achiziţionate: calculatoare desktop și 

laptop, imprimante, copiator, mobilier;  

- Apariţii în mass media;  

- Diminuarea cu 10% (la finalul proiectului) a duratei de 
livrare a serviciilor publice – ca urmare a tuturor activităţilor 

proiectului.   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- angajaţi ai administraţiei locale  

- comunitatea locală  

- agenţii economici  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

1. Elaborarea proiectului  

2. Promovarea proiectului;  

3. Evaluarea iniţială a sistemului actual de furnizare a 
serviciilor publice;  

4. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în 

administraţia publică locală din Gălești – Certificare ISO 
9001:2008;  

5. Reorganizarea instituţională a primăriei comunei Pietroasa 

conform standardului ISO 9001:2008;  

6. Evaluare, audit şi raportare.   

DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va realize in etape, in functie de 
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 posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA NIVELUL 
PRIMĂRIEI COMUNEI PIETROASA 
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23. REALIZARE :  Dezvoltare turistică Poiana-Aleu 
Scopul proiectului: este acela de a agrega obiectivele ce vizează cadrul natural si obiectivele socio-economice 
formulate la nivel local cu prioritățile regionale, naționale si europene şi cu schimbările care au loc în prezent 

în dinamica spațială a fondului natural, dinamica socio - economică la nivelul comunei şi a regiunii munților 

Apuseni.  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Neevaluată încă ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 utiliza materiale si meșteri locali, 
 implementa tradițiile locale existente, 
 utiliza abordarea holistica, pluridisciplinara, pe 

termen lung, 
 folosi pentru dezvoltarea ideilor inovații prin 

tradițiile locale atât de bogate, dar neactivate, 

neconștientizate, nefolosite, 
 creste calitatea vietii prin solutii emergente, prin 

generarea de activitati economice in care 
localnicii sa fie implicati. 
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REZULTATE OBTINUTE : - Dezvoltarea turistică a zonei;   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- comunitatea locală  
- turiști  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate.  

- Elaborarea studiului de fezabilitate, recepţionarea 

documentaţiei  

- Obţinerea certificatului de urbanism  

- Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul 

de urbanism  

- Începerea procedurii de achiziţie a serviciilor de proiectare 

pentru elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini şi a 

detaliilor de execuţie.  

- Formarea echipei de implementare  

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă dezvoltarea 
turistică Poiana-Aleu. 
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24. REALIZARE :  Obținerea statutului de stațiune turistică a comunei Pietroasa 
Scopul proiectului: este acela de a agrega obiectivele ce vizează cadrul natural si obiectivele socio-economice 
formulate la nivel local cu prioritățile regionale, naționale si europene şi cu schimbările care au loc în prezent 
în dinamica spațială a fondului natural, dinamica socio - economică la nivelul comunei 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : DA  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

42.000; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 utiliza materiale si meșteri locali, 
 implementa tradițiile locale existente, 
 utiliza abordarea holistica, pluridisciplinara, pe 

termen lung, 
 folosi pentru dezvoltarea ideilor inovații prin 

tradițiile locale atât de bogate, dar neactivate, 
neconștientizate, nefolosite, 

 creste calitatea vietii prin solutii emergente, prin 
generarea de activitati economice in care 
localnicii sa fie implicati, 

 atragerea de fonduri pentru dezvoltarea comunei. 

 
 

REZULTATE OBTINUTE : - Dezvoltarea turistică a zonei;   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- comunitatea locală  
- turiști  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

- Achiziţionarea serviciilor de consultanță.  
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- Elaborarea, recepţionarea documentaţiei pentru obținerea 

statutului de stațiune turistică. 

- Implementarea proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importantă dezvoltarea 
turistică Poiana-Aleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

25. REALIZARE :  ACHIZIȚIONARE AUTOCAMION 6X6 CU PLATFORMĂ 

FORESTIERĂ CU RACOANȚE ȘI MACARA PLIABILĂ ÎN SISTEM DE LEASING 

FINANCIAR 
Scopul proiectului: Îmbunătățirea capacitatilor de administrare si întretinere a spațiului public prin achiziția 

utilajului si a atasamentelor necesare pentru prestarea serviciilor de gospodarire comunală în beneficiul 
comunitătii. 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : DA  

VALOAREA PROIECTULUI (estimativ) 1.011.500 lei; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local/leasing 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

 extinderea gamei de servicii prestate in beneficiul 
comunitatii, prin intermediul utilajului si a 
atasamentelor ce vor fi achizitionate: 

- Servicii de transport material lemnos pentru cetateni; 

- Lucrari de intretinere drumuri; 

-Tunderea vegetatiei ierboase, a tufisurilor, a lastarisurilor 
si a restului de material lemnos; 

- Curatarea partii carosabile; 

- etc. 

 îmbunatatirea calitatii serviciilor publice 
desfasurate in beneficiul comunitatii locale. In 
prezent, la nivelul administratiei locale nu exista 
utilajul si atasamentele necesare pentru 
realizarea lucrarilor publice, iar acestea trebuie 
realizate manual, in cazurile in care acest lucru 
este posibil, fapt ce constituie atat o cheltuiala 
baneasca, cat si un cost ridicat de timp si de 
resurse umane. In anumite cazuri, serviciile 
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necesare nu pot fi prestate in lipsa 
echipamentelor specifice, 

- Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale (obiectiv de dezvoltare 
rurala); 

- Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
amenajarea spatiilor publice locale (obiectiv specific); 

- Imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor 
cu echipamentele necesare (obiectiv specific); 

- Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea 
serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, 
inclusiv a celor de agrement si culturale, si a 
infrastructurii aferente; 

REZULTATE OBTINUTE : - Dezvoltarea comunei Pietroasa (Bihor), prin 
extinderea si imbunatatirea serviciilor de gospodarire 
comunala disponibile si destinate locuitorilor.;   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- comunitatea locală  
- turiști  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

În derularea contractului, activitatea contractantului 
va fi condusa de urmatoarele principii: 

- contractantul actioneaza in interesul autoritatii/entitatii 
contractante pe durata fumizarii produselor, in conditiile 
si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei 
proceduri de atribuire; 

- contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor 
prezentate pentru contractant în ceea ce priveste 
optimizarea folosirii resurselor necesare si indeplinirii 
obiectivelor contractului. 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize în etape. 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este necesară achiziționarea 

utilajului. 
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26. REALIZARE :  CAPTARE IZVOR APĂ SATUL GIULEȘTI COMUNA PIETROASA 
Scopul proiectului: Captarea apei este o lucrare hidrotehnica prin care apa este preluata din surse naturale de apa, 
pentru alimentarea cu apă. 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 

JUDETUL : 

LOCALITATEA : 

România ; 

Bihor ; 

Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  

Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 

In continuare : NU  

In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  

(estimativ) 

Neevaluat încă; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 

 

Captările de apă, amenajate în scop funcțional, sunt 

lucrări hidotehnice complexe care cuprond în ele 

construcții , echipamente hidromecanice, instalații 

electrice, aparatură de măsură și control și alte amenjări 

constructive pentru stabilizarea albiei sau pentru 
protejarea și conservarea înregii zone de captare. 

Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă naturală 

sau amenajată în vederea satisafacerii necesităților de 

consum a unor folosințe cu caracter economic, social sau 

de agrement. 

REZULTATE OBTINUTE : Inovatia constă în potențialul acestora de a capta debitul 

izvoarelor subterane pentru a folosi apa în scopuri menajere 
sau ca apă potabilă. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- comunitatea locală  
- turiștii care tranzitează comuna. 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : Documente necesare:  

Pentru proiectarea oricărei captări de apă trebuie să se 

întocmească, în prealabil, o temă de proiectare care să 

cuprindă următoarele date :  

-mărimea debitului de apă necesar pentru satisfacerea 

folosinței cerute de beneficiar cu asigurarea corespunzătoare 

categoriei sale importanță, 

-calitatea necesară ape ice va fi captată făcându-se precizări 

asupra limitelor maxime și minime ale principalilor 
indicatori, 

Condițiile generale ce trebuie să le îndeplinească o lucrare de 

captare a apei sunt următoarele: 

-furnizarea cantitativă a debitului de apă necesar folosinței, 

ținând seama de asigurarea de calcul și verficare impusă de 

categoria de importanță acesteia, 

-asigurarea calității apei peluate prin prize pe întreaga durată 

de funcționare a captării de apă, acesta trebuie să aibă 

caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice, organoleptice 
cerute de folosința de apă, înaintea intrării sale în procesul de 
tratare. 

DURATA PROIECTULUI: 

 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este necesară captarea unui 

izvor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

27. EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ, INCLUZIUNE ȘI RESPONSABILIZARE SOCIALĂ 
Scopul proiectului: Exploatarea potenţialului inovativ al modelelor economiei sociale de a soluţiona 

provocări sociale şi/ sau de a sprijini integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi tranziţia lor către 

modelele de afaceri, dezvoltarea de servicii locale, în cazul în care modelele de pe piaţă nu reuşesc să obţină 

rezultate satisfăcătoare, creând astfel locuri de muncă şi facilitând incluziunea socială; 
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 
MANAGERUL DE PROIECT/ 
SOLICITANTUL : 

Primăria si Consiliul Local al comunei Pietroasa 

TARA : 
JUDETUL : 
LOCALITATEA : 
 

România ; 
Bihor ; 
Comuna Pietroasa 

CATEGORIA PROIECTULUI Investitii : DA  
Reparatii : NU  

TIPUL PROIECTULUI  Proiect nou : DA 
In continuare : NU  
In curs de executie : NU  

VALOAREA PROIECTULUI  
(estimativ) 

Neevaluată încă ; 

SURSE POSIBILE DE FINANTARE buget local 
buget de stat 
fonduri europene/structurale 
parteneriate 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVE : 
 

- responsabilizare socială,  

- implicarea tinerilor în viaţa comunităţii locale  

- creşterea calităţii vieţii  

 

 

REZULTATE OBTINUTE : - creşterea responsabilizării sociale în rândul elevilor  
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei   

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI /GRUPUL TINTA: 

- elevi  
- profesori  
- comunitatea locală  

ACTIVITATILE PROIECTULUI : Elaborarea ofertei educaţionale de educaţie pentru viaţa de 

familie;  
-Elaborarea şi implementarea de standarde în educaţia 

nonformală şi informală realizată prin intermediul 
abordării “educaţie între egali”;  
-Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de 

presă, website, campanie PR, campanie online;  
-Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu 
calitativ.  
 Documente necesare:  
- Cerere de finanţare  
- Studiu de fezabilitate  
- Proiect tehnic  
 

DURATA PROIECTULUI: 
 

Proiectul se va realize in etape, in functie de 
posibilitatile de finanțare  
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JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI : 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
dezvoltare locala . De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate in procesul de elaborarea a 
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este EDUCAŢIE PENTRU 

VIAŢĂ, INCLUZIUNE ȘI RESPONSABILIZARE 

SOCIALĂ 
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Monitorizare şi evaluare 

 

 Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării, 

monitorizării şi evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de Primarul 

comunei Pietroasa şi asistat de un secretariat permanent, responsabil de pregătirea 

documentelor pentru discuţii în cadrul comitetului şi pentru redactarea agendei şi minutelor 

reuniunilor acestuia.  

 Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând 
reprezentanţi ai Primăriei comunei Pietroasa şi al serviciilor publice, parteneri sociali, agenţi 

economici şi organizaţii neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace la 

implementarea strategiei.  

 Comitetul de monitorizare va fi creat după  aprobarea strategiei de către Consiliul 

local al comunei Pietroasa. Comitetul de monitorizare se va întruni de cel puţin două ori pe 

an.  

 

 

În puterea noastră, stă doar virtutea şi aceasta poate fi obţinută prin voinţă ...împreună vom 

reuși! ” 

 

 


