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Dragi cetăţeni, 
De la 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 această comună şi să o 
aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană. 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 să vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată să 
găsesc atât punctele tari sau slabe, cât şi ameninţările şi oportunităţile din 
localitatea pe care o reprezentăm cu mândrie.  

Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele viitoare 
sunt făcute pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Sarasău. 
Această strategie de dezvoltare locală vizează o perioadă de 7 ani şi 
poate fi realizată prin voinţa dumneavoastră. 

Comuna Sarasău reprezintă un model de urmat pentru 
performanţele obţinute în procesul de atragere a fondurilor comunitare, 
fiind printre comunele fruntaşe din judeţ în ceea ce priveşte absorbţia 
fondurilor disponibile în cadrul diverselor linii de finanţare. 

Astfel, în perioada 2007-2013 s-a reuşit implementarea 
următoarelor proiecte: 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole în 
comuna Sarasău, județul Maramureș; 
 

 Centru de informare turistică în comuna Sarasău și proximități 
(Câmpulung la Tisa, Săpânța, Remeți; 
 

 Reabilitare și modernizare sediu primărie în comuna Sarasău, 
județul Maramureș; 
 

 Achiziție utilaj multifunctional de deszăpezire și stingerea 
incendiilor; 
 

 Reparații și înlocuire acoperiș cu țiglă metalică la grădinița 
Sarasău cu jgheaburi și burlane; 

 
Putem spune deci, că administraţia publică locală a exploatat 

în fiecare perioadă de programare oportunităţile ivite şi a atras fonduri 
nerambursabile semnficative pentru asigurarea unui mediu propice 
dezvoltării durabile. 
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Drumul nostru nu se opreşte însă aici, misiunea principală a 
autorităţilor publice locale din România pentru perioada imediat următoare 
(2014-2020) este absorbţia cât mai eficientă a noilor fonduri disponibile pe 
diferitele linii de finanţare şi realizarea în continuare a unor proiecte cu 
adevărat importante pentru dezvoltarea socio-economică armonioasă a 
comunităţilor pe care le reprezintă. Banii disponibili în cadrul diferitelor 
programe de finanţare sunt destinaţi însă acelor comunităţi care îşi pot 
încadra ideile în proiecte bine fundamentate, viabile şi prioritare pentru 
creşterea bunăstării în mediul rural. Dovada caracterului prioritar şi 
esenţial al unui proiect este încadrarea lui într-o strategie de dezvoltare 
coerentă şi pe termen lung prin care sunt stabilite clar priorităţile 
investiţionale ale comunei atât în mediul public cât şi în mediul privat.   

Dezvoltarea armonioasă şi de durată este întodeauna 
rezultatul în timp al unei gândiri strategice, pe termen lung, care odată 
înclusă în cadrul unui document programatic devine amprenta 
conucătorilor locali, reprezentanţilor mediului economic şi a populaţiei 
asupra procesului de dezvoltare a comunităţii, dovada implicării tuturor 
factorilor implicaţi în procesul de planificare strategică a bunăstării 
comunităţii.  

Prin realizarea acestor documente programatice răspundem la 
o prevedere a legislaţiei europene care condiţionează sprijinul financiar 
alocat de încadrarea ideilor de proiect în strategii coerente de dezvoltare 
durabilă. 

Strategia de dezvoltare a comunei Sarasău pentru perioada 
2014 – 2020 prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia 
pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă 
proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă intrarea României în 
Uniunea Europeană. Ca parte a comunităţii europene, Sarasăul are 
nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o 
strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării 
potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. O asemenea viziune, pe 
care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetăţenilor comunei, are în 
vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le 
urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi 
naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. Fără 
îndoială că viitorul nostru se afla în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face 
aşa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în 
acord cu anumite principii şi valori. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei să fie 
urmat de asumarea publică şi conştientă a acesteia. Consultarea publică 
ne-a asigurat că am identificat corect elementele ce corespund viziunii 
noastre şi ne-a ajutat sa consolidăm scopurile şi obiectivele strategice. 
Acestea trasează principalele atribute ale acţiunii noastre pentru găsirea 
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celor mai potrivite direcţii de dezvoltare care, odată implementate, vor 
schimba în mai bine viaţa locuitorilor comunei. 

Strategia comunei Sarasău pentru 2014 – 2020 îşi propune să 
aducă toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o 
aceeaşi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor 
proprii, cât şi a celor ce pot veni din exteriorul comunei. 

 
 
 

                                        Primar, 

Ioan Covaci 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Sarasău reprezintă 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de 
întreaga comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia şi 
acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor. 
Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, 
avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În 
aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economico-social al 
comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor 
de dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, 
cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 
administraţiei publice locale. 

Strategia privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează 
pe principii şi valori specifice în realizarea cărora suntem implicaţi. 
Credem cu tărie că autoritatea locală trebuie să respecte bazele 
fundamentale ale societăţii, pe care le împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar 
le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre. 

Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot 
ceea ce facem pentru a ne atinge scopurile. 

 Principiul unui context sustenabil 
Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia 

mediul natural, dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente 
reciproc, interacţiunea lor contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii 
vieţii oamenilor şi a mediului lor natural. 

 Principiul accesibilităţii 
Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o 

veritabilă integrare în societate şi spre o egalitate de oportunităţi. 
Accesibilitatea este o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii, 
deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată 
participa la activităţile din cadrul societăţii. Datoria noastră este aceea de 
a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toţi cetăţenii să le poată 
folosi independent, sigur şi cu demnitate. 

 Principiul comunicării 
Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de 

resurse şi informaţii utile pe care ei le deţin. 
Este important să sporească gradul de înţelegere a nevoilor, 

ideilor şi valorilor cetăţenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea să se 
poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai bune. Comuna trebuie să 
identifice, să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze 
cetăţenii şi grupurile de cetăţeni, oferindu-le posibilitatea de a deveni 
parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la oraş. Multe 
dintre succesele comunei au prins contur datorită calităţii eforturilor sale 
de a intensifica procesul de comunicare în societate. Astfel, urmăm o 
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abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în ambele 
sensuri. 

 Principiul profesionalismului 
Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului 

reprezintă un privilegiu, o oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim 
ca oamenii să aibă încredere în instituţiile publice; vrem ca aceştia să se 
mândrească cu profesiile lor. Pentru a asigura şi păstra această mândrie, 
ne-am impus standarde înalte. 

Credem că profesionalismul este exprimat atât prin 
managementul schimbării cât şi prin utlizarea unor tehnici esenţiale pentru 
un management public eficient. Cu această cerinţă esenţială asigurată, 
răspunderea nostră creşte, probitatea financiară este garantată, iar 
valorile şi etica se dezvoltă. 

 Principiul transparenţei 
Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu 

comunitatea, transparenţa tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiţie 
esenţială în acest sens. Suntem foarte implicaţi în a realiza proiecte 
publice transparente şi în a păstra dreptul cetăţenilor de a participa la 
întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice. De asemenea, 
îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de interese şi să 
dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense 
pentru toţi cei care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste 
aspecte. Determinarea noastră de a avea o administraţie publică lipsită de 
corupţie este şi va rămâne fermă. 

Marea parte a procesului strategic de dezvoltare din România 
se realizează prin intermediul politicilor de aderare europeană şi este 
important pentru comună să se îmbunătăţească situaţia instituţiilor şi 
organizaţiilor private şi a celor publice de la nivel local, pentru a se pregăti 
în vederea accesării de fonduri şi pentru a obţine cele mai bune rezultate 
în urma implementării politicilor şi proiectelor avute în vedere. Toţi factorii 
interesaţi trebuie să participe, să colaboreze şi să dea dovadă de spirit 
inovativ pentru a atinge scopul strategic stabilit. Niciunul nu este mai puţin 
important decât altul, entităţile implicate având un rol deosebit în 
succesele viitoare – Consiliul Local fiind principalul coordonator al 
grupului strategic. Pentru a îndeplini cu succes scopul nostru strategic 
trebuie să atingem anumite ţeluri bine determinate pentru a putea 
răspunde astfel nevoii imediate de dezvoltare. Ţelurile noastre sunt: 

• Dezvoltarea politicilor specifice şi implementarea lor, care 
trebuie să urmeze direcţii clare pentru a fi realizate cu succes. Această 
orientare poate fi oferită de Strategia de Dezvoltare Locală care stabileşte 
regulile de bază pentru elaborarea, analiza şi implementarea tuturor 
măsurilor specifice necesare pentru o dezvoltare fără precedent. 
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• Înfiinţarea unui mecanism descentralizat pentru 
implementarea tuturor politicilor şi strategiilor elaborate pentru oraş, bazat 
pe direcţia oferită de Consiliul Local şi pe impulsurile date de contractorii 
externi – consultanţi care vor fi responsabili pentru implementarea rapidă 
şi eficientă a obiectivelor specifice pentru fiecare dintre priorităţile 
identificate. Cooperarea pe scară largă a tuturor factorilor implicaţi este 
importantă pentru optimizarea rezultatelor cadrului strategic. 

• Toate recomandările şi acţiunile propuse pentru dezvoltarea 
priorităţilor oraşului trebuie să fie larg discutate şi stabilite de către toate 
părţile participante şi mai ales împreună cu cetăţenii comunei Sarasău. 
Astfel, procesul de consultare publică va fi realizat prin implicarea tuturor 
factorilor interesaţi, cu scopul de a identifica cele mai bune practici pentru 
atingerea ţintelor stabilite şi, de asemenea, pentru îmbunătăţirea stării 
instituţiilor locale. Pe lângă atingerea obiectivelor propuse, dorim să 
îmbunătăţim relaţiile dintre locuitorii noştri şi să încurajăm implicarea lor în 
dezvoltarea comunităţii noastre. 

• Elaborarea procedurilor instituţionale locale este de 
asemenea importantă pentru atingerea obiectivului nostru strategic. 
Sistemul de proceduri inter-instituţionale pe scară largă va fi realizat cu 
ajutorul reţelei IT şi prin îmbunătăţirea procedurilor noastre curente, 
acestea conlucrând pentru a oferi cele mai bune servicii, a conduce la 
respectarea eticii profesionale. 

• Pregătirea unei liste de acţiuni şi proiecte, ca rezultat al 
analizei priorităţilor, reprezintă ţinta principală către succes. Aceasta ne va 
conduce la continuarea pregătirilor tehnice şi administrative, susţinute de 
documentele necesare precum: studii de prefezabilitate, studii de 
fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului, analize cost-beneficiu, 
fişe de proiect şi aplicaţii şi, la implicarea noastră în toate sectoarele 
pentru a realiza obiectivele propuse. 

• Dezvoltarea unui canal de comunicare cu două sensuri între 
autorităţile locale şi cetăţenii comunei şi factorii implicaţi. Acesta va avea 
ca efect stabilirea de relaţii bazate pe încredere între cele două părţi. 

 Alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea investiţiilor 
propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, precum şi realizarea de 
mecanisme pentru implementarea strategiei şi a procedurilor de 
monitorizare a schimbărilor. 

Bunăstarea şi creşterea socio-economică a comunităţii poate 
fi realizată tocmai prin exploatarea şi eficientizarea acestor puncte de 
dezvoltare, lucrul acesta fiind însă imposibil de realizat fără identificarea 
acelor surse de finanţare, interne sau externe care pot înlesni procesul lor 
de „activare”.   
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Obiective generale: 

 Creşterea competitivităţii economice bazate pe cunoaştere 

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în 
sectorul agricol 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de bază 

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

 Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare 
şi combaterea excluziunii sociale 

Strategiile pe termen lung trebuie luate în considerare cu 
atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria a 
demonstrat că viitorul este în bună măsură determinat de trecut – astfel, 
curentele strategice, aşa cum apar ele în prezent, trebuie examinate cu 
atenţie. 

Dezvoltarea continuă şi armonioasă este întodeauna rezultatul 
unei gândiri strategice, pe termen lung, care prinde „viaţă” în momentul 
aşezării ei pe hârtie.  

Acest document este amprenta unei viziuni, este dovada 
implicării conducătorilor locali în planificarea strategică a bunăstării 
comunităţii pe termen lung.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a 
determinat adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca 
la final strategia de dezvoltare locală să fie în consens cu aspiraţiile 
locuitorilor comunei Sarasău. Importanţa acestui aspect este dată atât de 
certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei de 
dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a 
acesteia. 

Metodologic, prezenta strategie are la bază şi se 
fundamentează pe următoarele instrumente şi proceduri de lucru: 

 analiza de conţinut; 

 analiza de date statistice din surse organizate şi realizate de 
consultant; 

 comparaţii de date statistice inseriate şi pe scale evolutive; 

 interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din 
structura domeniilor cheie analizate în cadrul studiului; 

 analiza SWOT; 

 interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de 
politică, staretegie şi norme acţionale europene, naţionale, 
regionale, judeţene şi locale. 
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ANALIZĂ DE SITUAŢIE 
 

I. ANALIZA TERITORIALĂ 
 

1. Aşezare 

 În partea de nord a judeţului şi în cadrul unităţii de relief 
cunoscute sub numele de Depresiunea Maramureşului se află  şi satul 
Sarasău fiind reşedinţă de comună, având ca sat aparţinător localitatea 
Iapa, în prezent cartier al  municipiului Sighetu-Marmaţiei. Din anul 1968 
localitatea Sarasău a rămas cu statut de comună fără sate aparţinătoare. 
Oraşul cel mai apropiat de Sarasău este Sighetu-Marmaţiei, situat la o 
distanţă de 6-7 km., iar faţă de municipiul Baia Mare, reşedinţă a judeţului 
Maramureş, se află la o distanţă de 80 km. 

Comuna Sarasău se învecinează la nord cu localitatea 
Slatina, azi pe teritoriul Ucrainei, la est cu municipiul Sighetu -Marmaţiei, 
la vest cu localitatea Câmpulung la Tisa,iar în partea de sud se află 
dealurile care fac trecerea spre zona muntoasă a munţilor vulcanici(Oaş, 
Gutâi,Ţibleş).Sarasăul este legat de reşedinţa judeţului prin drumul 
judeţean D.J.109 Seini –Sighetu-Marmaţiei şi prin drumul D.N.19 Sighetu-
Marmaţiei  - Baia Mare. Şoseaua este modernizată cu două benzi de 
circulaţie. Prin comună trece şi o cale ferată care face legătura între 
Sighetu-Marmaţiei –Câmpulung la Tisa  - Treresva (Ucraina). 

Sighetu Marmaţiei a fost din timpuri îndepărtate centrul 
cultural pentru toţi maramureşenii de dincoace de deal (numit şi 
Maramureşul Istoric). Aici s-au format primii intelectuali ai satului şi tot aici 
îşi trimit şi în prezent mulţi săteni copiii la şcoală, pentru a urma licee, 
şcoli profesionale sau, mai nou, şcoli postliceale sau colegii. 

 Coordonate geografice :41 91'55” longitudine estică, 

4757'25” latitudine nordică, altitudinea 242,12 m.Suprafaţa comunei 
Sarasău este de 2171 ha. din care vatra satului are o suprafată de 71 ha., 
cuprinzând următoarele zone : 

· zone de locuit; 
· centrul civic cu o suprafaţă de 5 ha; 
· zone de producţii agricole; 
· dotări sportive; 
· spaţii verzi; 
· cimitire; 
· ape; 
· drumuri. 
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Localizare geografică 

 

 

 

Fig. 1 Localizare Sarasau 
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2. Infrastructura de bază 
 
 
2.1.Infrastructura de transport 

Sarasăul este legat de reşedinţa judeţului Baia Mare prin drumul 
judeţean D.J.109 Seini –Sighetu-Marmaţiei şi prin drumul D.N.19 Sighetu-
Marmaţiei  - Baia Mare. Şoseaua este modernizată cu două benzi de 
circulaţie. Prin comună trece şi o cale ferată care face legătura între 
Sighetu-Marmaţiei –Câmpulung la Tisa  - Treresva (Ucraina). 

Satul are o organizare stradală foarte bine gândită, toate uliţele 
şi ulicioarele comunicând între ele. 

În ultimii ani s-au realizat lucrări de întreținere la drumurile 
comunale iar prin atragerea unei finanţări FEADR pentru modernizarea 
drumurilor agricole din comună pot fi considerate un succes absolut în 
eforturile administraţiei de la nivel local de a asigura toate premisele 
infrastructurale pentru declanşarea procesului de dezvoltare durabilă. 

Comuna este situată în apropiere de municipiul Sighetu 
Marmației, care dispune gara CFR, transport auto de marfuri si persoane, 
în toate direcțiile. 

 
 

2.2 Infrastructura tehnico-edilitară 
Comuna Sarasău are în curs de implementare un proiect de 

canalizare și epurare a apelor uzate precum și un proiect de alimentare cu 
apă.  

Energia electrică este asigurată de Electrica. 
 
 

 2.3 Telecomunicaţii 
Telefonia fixă de pe raza comunei este asigurată de 

Romtelecom. 
Reţeaua de internet este asigurată de RDS şi Romtelecom.  
Instituţiile publice sunt legate la internet, cablu şi telefonie 

digitală. 
Telefonia mobilă este asigurată în principal de Vodafone şi 

Orange. 
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3. Relief 
 

Pe teritoriul comunei Sarasău se disting urmatoarele forme de 
relief : 

1.Lunca Tisei cu aspect de plan uşor văluit, care este împărţit 
în două părţi diferenţiate între ele ca şi lăţime. Partea estică ajunge până 
la 400 m. lăţime şi 1,2 km. lungime, iar partea vestică este mai lată, între 
600-1200 m. unde Tisa prezintă numeroase meandre şi braţe calmetate.   

2.Terasele Tisei  pe teritoriul comunei se întâlnesc două 
terase: Terasa I se întinde de la Nord de vatra satului cu o lungime de 
1300 m. şi înalţime 50-500 m. fiind uşor înclinată între 2-2,5% ridicându-
se cu 2-2,5 m. deasupra luncii Tisei.Terasa II  are o altitudine de 4 m. 
deasupra luncii Tisei, altitudinea relativă fiind de 200 m. Lăţimea terasei 
este de 400-1000 m., vatra satului Sarasău fiind aşezată pe această 
terasă. Relieful conunei Sarasău este format din dealuri. Altitudinea 
acestor dealuri este cuprinsă între 25-35% fiind brăzdaţi de numeroşi 
afluenţi ai văii Sarasăului. 
 
 

4. Resurse naturale 
 

Principalele resurse naturale ale comunei sunt pădurile de 
stejar, paltin, ulm, sânger şi mesteacăn, păşunile şi fâneţele naturale, 
terenurile agricole şi mai rar ciupercile şi fructele de pădure. De 
asemenea rețeaua hidrografică bogată care cuprinde râul Tisa dar și 
Valea Sarasăului cu afluenții săi pot fi considerate resurse naturale vitale 
pentru creşterea atractivităţii zonei. 
 
 

5. Reţeaua hidrografică 
 

În general, râurile judeţului Maramureş, datorită diversităţii 
reliefului şi regimului precipitaţiilor, au un regim hidrografic relativ variabil, 
vânturile puternice având ca efect primar degradarea albiilor şi malurilor.  

Reţeaua hidrologică este destul de bogată . Principalul râu este 
Tisa, care străbate satul şi în care se varsă Valea Sarasăului colectând 
pâraiele coborâte din zona muntoasă. Cele mai importante văi sunt: Valea 
de Dupădeal, Valea Cetăţelei, Valea Poienei şi Valea Cioncaşului 
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6. Solurile 
 

Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-
geografici se prezintă destul de divers dar se remarcă la nivel general 
influenţa deosebită a rocii reliefului şi a apei freatice. 

Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale 
care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a 
biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului 
înconjurător. Distingem următoarele tipuri de soluri: soluri brune 
argiloiluviale, soluri brun luvic, regosoluri, erodisoluri. 

 
 

7. Flora şi fauna 
 

Varietatea formelor de relief, particularităţile climei şi natura 
diferită a rocilor sunt elemente care au determinat o vegetaţie bogată. 
Teritoriul comunei aparţine zonei de vegetaţie lemnoasă a foioaselor, 
subzona stejarului la interferenţă cu fagul. 

Vegetaţia naturală se încadrează în două mari unitaţi 
vegetale: 

1. zona I, forestieră cu dealuri acoperite cu păduri de 
gorunet, făget şi floră ierboasă corespunzătoare.Jumătate din teritoriul 
localității este acoperit cu păduri de stejar (Quercus 39%), de fag (fagus 
sylvatica 20%) şi din alte specii ca plop, alun, mesteacăn şi carpen. 

2. Zona a II-a, în afară de stejar şi fag predomină arbuşti cu 
specii de măceş, corn şi porumbar. 

 
Vegetaţia terenurilor sărate este formată din ghimpariţă, iarba 

câmpului, brănea sau iarba sărată, ghizdeiul de sărătură 
Dintre pomii fructiferi se dezvoltă mai ales în locurile 

adăpostite: mărul, prunul şi nucul. 
Fauna pădurilor de foioase este deosebit de bogată. Ele 

reprezintă adăpostul referat al numeroaselor specii valoroase din punct de 
vedere cinegetic: căpriorul, mistreţul, lupul, vulpea, iepurele de câmp, 
şoarecele de câmp, dihorul, veveriţa şi diferite specii de păsări (cucul, 
prepeliţa, cucuveaua, gaia). 

Fauna localitătii este bogată şi caracteristică zonelor de deal. 
Dintre mamiferele cele mai răspândite sunt: vulpea, lupul, iepurele, porcul 
mistret, cerb, urs. 
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8. Clima 
 

În general, teriroriul maramureşului se caracterizează printr-o climă 
temperat continentală, cu nuanţe moderate. Iernile sunt destul de 
geroase, cu zăpadă abundentă, lapoviţă şi ploi reci şi se întind pe o 
perioadă destul de lungă, uneori de la sfârşitul lunii octombrie până prin 

luna martie . Temperatura medie cea mai scăzută de –10C şi cea mai 

ridicată de +38C în luna iulie.Verile sunt scurte, răcoroase şi cu multe 
precipitaţii.  

Primele brume de toamnă apar după 20 septembrie, iar ultimele 
de primăvară până la sfârşitul lui aprilie şi mai rar până la 15 mai. 

Primele îngheţuri de toamnă apar la începutul lunii noiembrie şi 
ţin până în 20 martie, mai rar până la începutul lunii aprilie. 

Analiza temperaturilor medii lunare duce la concluzia că cea mai 
călduroasă lună a anului este iulie şi cea mai rece ianuarie. 

În ultimii ani vremea s-a încălzit. Verile sunt secetoase, cu 
temperaturi ce depăşesc 30°C, cu ploi însoţite de grindină. Iernile sunt 
geroase, cu zăpezi abundente.  

Regimul precipitaţiilor 
Precipitaţiile atmosferice medii anuale calculate sunt de 870mm. 

Ele au o variaţie caracteristică climelor continentale cu un maxim la 
începutul verii, luna iunie cu 108mm şi un minim la sfârşitul iernii, în luna 
decembrie cu 53 mm. Studiind precipitaţiile pe anotimpuri rezultă că cea 
mai mare cantitate cade vara, iar cea mai mică iarna. Se remarcă o 
creştere continuă a precipitaţiilor, începând cu luna februarie până în 
iunie. Precipitaţiile cad sub formă de zăpadă, 20-30 zile pe an, iar timpul 
în care solul este acoperit cu zăpadă depăşeşte cu puţin 50 de zile. 

 
 

9.Zone expuse riscurilor naturale 
 

Comuna fiind străbătută de râul Tisa, lunca râului poate fi 
considerată o zonă cu risc ridicat de inundaţii. De asemenea, zona 
dealurilor înalte şi configuraţia solului pot aduce riscul alunecărilor de 
teren. 
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ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari  Distanţa scăzută faţă de municipiul Sighetu 
Marmației 

 Diversitatea formelor de relief 

 Suprafeţe mari împădurite 

 Peisaje pitoreşti 

 Fertilitate ridicată pentru păduri de foioase şi pomi 
fructiferi 

 Zonă protejată din punctul de vedere al calamităţilor 
naturale 

 Acces facil în comună pe DJ reabilitat 

 Majoritatea gospodăriilor sunt legate la reţeaua de 
curent electric 

 Reţele de telecomunicaţii existente pe raza comunei 
(telefonie digitală, mobilă, internet, televiziune prin 
cablu) 

 Existenţa unui sistem de alimentare cu apă 

 Reţea hidrografică complexă 

 Faună diversificată, prezenţa animalelor sălbatice 

Puncte 
slabe 

 Acces direct la comună prin drum judeţean 

 Nu face parte din reţeaua de căi ferate  

 Infrastructură de bază precară – lipsa reţelei  de 
canalizare, drumuri judeţene şi comunale pietruite 
sau asfaltate parţial  

 Fertilitatea este mijlocie pentru plante agricole 

Oportunităţi  Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea infrastructurii  

 Utilizarea fondurilor interne sau externe pentru lucrări 
de protecţie împotriva calamităţilor naturale 

 Exploatarea potenţialului turistic al zonei 

 Exploatarea resurselor naturale existente 

 Acces la surse de informare 

Ameninţări  Zone care prezintă pericol de alunecări de teren 

 Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe 
termen lung dacă nu se intervine la timp  

 Exploatarea fără nici un control a pădurilor va avea 
urmări asupra dezvoltării durabile  

 Riscul fito-sanitar reprezentat de lipsa unei reţele de 
canalizare 
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II. ANALIZA ECONOMICĂ 
 
1. Economia 
 

Configuraţia terenurilor, clima zonei, terenurile fărâmiţate şi 
foarte dispersate, sunt factorii care au obligat la practicarea unei economii 
mixte de tip pastoral-agrar. 

Prin urmare comuna Sarasău are o economie prediminant 
agrară, celelalte sectoare economice fiind slab reprezentate la nivelul 
comunei. 

 
 

2. Agricultura 
 
Ca urmare a lipsei unor variante viabile majoritatea 

gospodăriilor din comună sunt gospodării exclusiv agricole sau 
preponderent agricole, numărul gospodăriilor neagricole fiind foarte mic. 
Cu toate acestea nu există, încă, forme asociative de gospodărire a 
terenurilor agricole, situaţia fiind datorată atât reticenţelor faţă de aceste 
forme de gospodărire date de perioada precedentă anului 1989, cât şi 
desocializării datorate perioadei prelungite de tranziţie. 

În tot ceea ce priveşte legumicultura, pomicultura şi viticultura, 
aceste culturi se fac individual fără a avea un scop de venit ci doar pentru 
consumul propriu.  

Zootehnia este principala ocupaţie a gospodarilor, produsele 
rezultate fiind valorificate la punctele de colectare ale laptelui de pe raza 
comunei. Nu există industrie de prelucrare a laptelui, acesta fiind 
transportat în oraşele apropiate. 

După anul l989 conform legii 18/l99l terenurile cooperativizate 
au reintrat în posesia şi proprietatea celor în drept sau a moştenitorilor 
acestora. Repartizarea terenurilor pe vechile amplasamente, foamea de 
pământ şi de proprietate asupra acestuia , numărul mare de proprietari şi 
moştenitori, au dus la o fărâmiţare excesivă a terenului predominând 
parcele mici, ineficiente din punctul de vedere al producţiei. Această 
fărâmiţare excesivă a dus la un regres fără precedent în practica agricolă 
în ceea ce priveşte agrotehnica şi lucrările agricole, agricultura practicată 
în comună fiind una rudimentară, practicată cu multe decenii în urmă, o 
agricultură a subzistenţei, slab mecanizată, şi deocamdată fără 
perspective. 

Fondurile europene disponibile pentru ţara noastră în perioada 
2007-2013 au prezentat interes şi pentru locuitorii comunei Sarasău, un 
aceştia accesând măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenţă” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,. 
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Agricultura dispune de o suprafaţă de 1513 ha. din care 329 
ha. reprezentând teren arabil, 990 ha. păşuni şi fâneţe naturale,194 ha. 
livezi. Suprafaţa fondului forestier este de 176 ha 

Situaţia suprafeţelor agricole se prezintă conform tabelului 
următor: 

 

Arabil Păşuni Livezi TOTAL 
ha % ha % ha % ha % 
329 21,74 990 65,43 194 12,8 1.513 100 

 

 

Reprezentarea grafică a terenului agricol pe categorii de folosinţă in 
cadrul fondului funciar al comunei este redată în figura de mai jos: 
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 Dotări agricole  
În ceea ce priveşte dotările agricole nu se poate spune că 

locuitorii comunei deţin utilajele şi agregatele mecanice necesare pentru 
buna exploatare a puţinului teren mecanizabil pe care îl are comuna.  

Fărâmiţarea excesivă a terenului agricol şi implicit a celui arabil, 
dispersia foarte mare a parcelelor, consumurile mari de carburanţi şi nu în 
ultimul rând preţurile de achiziţie şi slaba putere de cumpărare a ţăranilor 
sunt tot atâţia factori care au stat şi mai stau încă în calea aprovizionării şi 
achiziţionării unor agregate agricole performante care să uşureze munca 
ţăranilor, şi cu ajutorul cărora să se facă o agricultură performantă. 

Totuşi, se observă o creştere a numărului de utilaje agricole din 
comună, comparativ cu anul 2008, ca urmare a fondurilor europene 
nerambursabile accesate de către locuitorii comunei şi a subvenţiilor 



 

 

 

20 

primite de la Uniunea Europeană, precum şi de îmbunătăţirea 
infrastructurii de acces la terenurile agricole. 

 
 
3. Turismul 
 

Turismul şi în special agro-turismul, în ciuda resurselor naturale 
bogate şi a complexităţii formelor de relief este un domeniu slab 
reprezentat în peisajul economic al comunei Sarasău. Deşi zona poate fi 
considerată favorabilă pentru dezvoltarea agro-turismului şi a tursimului 
rural, lipsa puterii financiare a locuitorilor, respectiv starea precară a 
infrastructurii de bază şi de afaceri face ca investiţiile în domeniu să fie 
scăzute. 

Localitatea Sarasău corespunde tipului de stațiune de 
agreement, aceasta se poate amenaja, sau mai bine spus dezvolta prin 
elaborarea unor proiecte de amenajare turistică care să scoată în 
evidență, și în același timp să valorifice potențialul touristic al localității. 
Resursele primare care stau la baza amenajării turistice a localității 
Sarasău sunt:  
-Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril 
-Vechea Cetate 
-Casa Iurca 

 
Obiective turistice în zonă: 
- Cimitirul vesel din Săpânța 
- Baile Crăciunești 
- Biserica de lemn Rona de Jos 
- Rezervația naturala Mlaștina Poiana Brazilor 
-Lacul Teplița cu zona de agrement 
- Conacul Szaplanczay- Tisa 
 
 

4. Silvicultura 

 

Din punct de vedere silvicultural, faţă de alte zone, unde sărăcia 
a făcut ca pădurile să fie exploatate iraţional, comuna Sarasău este o 
zonă unde regimul silvic a fost respectat, deşi, datorită vârstei înaintate, 
anumite trupuri de pădure necesită o exploatare imediată. Finalizarea 
punerii în posesie a terenurilor cu vegetaţie forestieră este o preocupare 
primordială a autorităţilor locale. 
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Odată cu finalizarea punerii în posesie este de strictă necesitate 
şi efectuarea amenajamentului pe unitatea administrativ-teritorială pentru 
buna gospodărire a pădurilor în zonă. 

În acelaşi timp, primăria Sarasău deţine în administrare 
importante suprafeţe împădurite, care, printr-o exploatare şi utilizare 
adecvată asigură resurse materiale pentru susţinerea activităţilor 
educaţionale şi culturale pe timp de iarnă.  
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ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari  Terenurile se află în proprietate privată 

 Investiţiile făcute în dotări agricole şi modernizări a 
cetăţenilor comunei care lucrează în străinătate 

 Diversitatea formelor de relief 

 Suprafeţe mari împădurite 

 Suprafeţe mari acoperite de fâneţe 

 Peisaje pitoreşti 

 Acces pe drum judeţean bine întreţinut până în 
comună 

 Majoritatea gospodăriilor sunt legate la reţeaua de 
curent electric 

 Reţele de telecomunicaţii existente pe raza comunei 
(telefonie digitală, mobilă, internet, televiziune prin 
cablu) 

 Reţea hidrografică complexă 

 Ospitalitatea proverbială a locuitorilor 

 Modernizarea drumurilor agricole care facilitează 
accesul la proprietăţi 

Puncte 
slabe 

 Fărâmiţarea excesivă a terenului agricol şi implicit a 
celui arabil,  

 Dispersia foarte mare a parcelelor 

 Lipsa puterii financiare a locuitorilor comunei 

 Economie prediminantă de tip pastoral-agrar, 
celelalte sectoare economice fiind slab reprezentate 
la nivelul comunei 

 Practicarea unei agriculturi de subzistenţă sau semi-
subzistenţă 

 Numărul redus al persoanelor care deţin suprafeţe 
mai mari de teren 

 Fertilitatea este mijlocie pentru plante agricole 

 Folosirea seminţelor din categorii biologice inferioare 

 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi 
străine aproape inexistente  

Oportunităţi  Caracteristicile zonei se pretează activităţilor 
zootehnice 

 Dezvoltarea unei industrii de prelucrare a laptelui 

 Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea infrastructurii de bază  
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 Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea activităţilor cu caracter economic 

 Exploatarea potenţialului turistic al zonei 

 Exploatarea resurselor naturale existente 

 Acordarea de facilităţi pentru investitorii care crează 
locuri de muncă 

 Punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural al 
comunei  

Ameninţări  Reticenţa la asociere 

 Dorinţa de a pleca la muncă în străinătate 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele pieţei 
care determină decalaje economice mari, greu de 
recuperat  

 Izolarea comunei din punct de vedere al accesului la 
infrastructură care conduce la depopularea zonei şi 
la declin economic  
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III.ANALIZA SOCIALĂ 
 

1. Date demografice 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 

Sarasău se ridică la 2.238 de locuitori, în scădere față de recensământul 
anterior din 2002, când se înregistraseră 2.416 locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români(93,35%), cu o minoritate 
de romi(2,20%), iar 4,45% aparțin altor etnii. 

 
 

 Structura populaţiei pe etnii:  
 

Etnie Număr persoane 

Română 2.089 93,35% 

Rromă 49 2,20% 

Alte etnii 100 4,45 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
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 Populaţia pe grupe de vârtstă  
 Conform ultimelor date statistice, strucrura populaţiei pe 

grupe de vârstă din comuna Sarasău se prezintă astfel: copii 0-14 ani 
(19,30%), persoane între 15-59 ani (62,40%), iar vârstnici, peste 60 de ani 
(18,30%). 
 

 

Vârstă Număr 
Procent din total 
populaţie 

Între 0-14 ani 432 19,30% 

15 - 59 ani 1.397 62,40% 

Peste 60 ani 409 18,30 
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După cum rezultă din tabelul de mai sus ponderea populaţiei stabile, 

pe categorii de vârstă se prezintă astfel: 

 grupa de vârstă 0 – 14 ani - 432 persoane reprezentând 19,30% 
din totalul populaţiei; 

 grupa de varstă 15 – 59 ani – 1.397 persoane reprezentând un 
procent de 62,40% din totalul populaţiei stabile şi reprezintă grupa 
populaţiei active;  
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 grupa de vărsta peste 60 de ani la nivelul comunei Sarasău -409 
persoane reprezentând 18,30% din totalul populaţiei. 

 
 
2. Învăţământ 
 

Alături de religie, şcoala a fost întotdeauna izvor de lumină, 
factor de progres şi civilizaţie, deopotrivă pentru copii şi adulţi, tineri şi 
vârstnici. Aici s-au desluşit prima dată tainele cititului şi a scrisului, aici s-
au format pe parcursul vremii oameni şi caractere. 

În ce priveștea activitatea de învățământ aceasta se 
desfășoară sub trei forme: 
 
-preșcolar, în 3 grupe de 55 copii, educați de trei cadre didactice; 
 
-învățământ primar, 5 clase cu 124 copii și 5 cadre didactice; 
 
-învățământ gimnazial 5 clase cu 91 copii și 11 cadre didactice. 
 
 

4. Religia 
 

 Culte religioase  
 

Structura populaţiei pe religii 
 

Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, 
locuitorii fiind ortodocși (47,9%), greco-catolici(41,38%),baptiști (3%) și 
martori ai lui Iehova (1,9%). Pentru (5,82%) din populație, au altă 
apartenență confesională. 

 

Religie Număr persoane 

Ortodoxă 1.072 47,90% 

Greco catolici 926 41,38% 

Baptiști 67 3% 

Martori ai lui 
Iehova 

42 1,9% 

Alte religii 131 5,82% 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Greco-catolici
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
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5. Cultura 

 
O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu 

care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a 
satului pentru populaţia tânără. 

Mijloacele prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: 
căminele şi alte aşezăminte culturale, bibliotecile, radioul, televiziunea şi 
internetul. 

În ultimii 20 ani s-a putut constata o continuă degradare a 
mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar 
acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea 
finanţatorilor privaţi. 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă 
importantă de dezvoltare atât la nivel regional cât şi la nivel local, capitalul 
simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, 
obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 
comunitate. 

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor 
este influenţată de regiune, care reprezintă mai mult decât o locaţie 
geografică. Date fiind acestea, menţinerea identităţii culturale trebuie să 
includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. 

În acest sens, protejarea moştenirii rurale este extrem de 
importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca modalitate 
de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra atragerii 
turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală. 

Conservarea tradiţiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural şi 
promovarea specialităţilor culinare şi a băuturilor tradiţionale reprezintă 
mijloace de creştere a potenţialului turistic în multe alte ţări. 
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Comuna Sarasău are activităţi si obiective culturale 
semnificative care nu sunt însă exploatate din lipsă de organizare, 
promovare şi dezvoltare. 

În structura culturii populare româneşti, un loc primordial îl 
ocupă obiceiurile şi tradiţiile, căci ele certifică şi ilustrează manifestările 
întregii existenţe umane. 

A cunoaşte, a cerceta şi a transmite mai departe, peste generaţii 
valorile culturii populare constituie o datorie morală şi profesională a 
dacălilor. 

Structura socială a satului evoluează de la o epocă la alta, 
schimbările în modul de trai reflectându-se şi în manifestările tradiţionale. 
Cu trecerea anilor, tradiţiile ancestrale sunt din ce în ce mai puţin 
cunoscute de generaţiile tinere, ele fiind înlocuite de obiceiuri noi, 
adaptate evoluţiei societăţii rurale. Scăderea interesului faţă de 
manifestările folclorice tradiţionale poate fi explicată şi prin apropierea de 
oraş, dar şi prin schimbarea stilului de viaţă al noii generaţii. 

Practicarea obiceiurilor după rânduiala străveche, respectarea 
lor cu stricteţe, imprimau un anume ritm vieţii arhaice. Sărbătorile 
religioase, duminicile şi anumite zile însemnate, aveau manifestări proprii, 
bine stabilite, cunoscute şi asumate de întreaga comunitate. 

 
Portul 
Obiectele de îmbrăcăminte erau confecţionate în casă. Femeile 

ţeseau pânzadin care ulterior îşi confecţionau îmbrăcămintea. Femeile 
purtau poale din pânză de cânepă, mai târziu din in; peste poale „zadie 
de-a brâu”, iar în partea de sus, spăcel şi laibăr. Spăcelele erau: cu pene, 
cu ciur, cu cipcă sau brodate. Poalele erau cu cipcă şi cu pene, cu 
colţişori, cusute foarte largi, cu „broaşte”. Pe cap purtau „zadie” de păr 
sau de delin. Bărbaţii purtau izmene largi şi cămaşă de pânză iar iarna 
purtau cioareci şi căput din ţesătură de lână. Vara purtau clop, iarna 
cuşmă. Se încălţau cu opinci iar mai târziu cu cizme. 

În prezent costumele populare care mai există sunt îmbrăcate 
forte rar. În ultimii ani însă existând preocupări în acest sens din partea 
şcolii, s-a readus în actualitate costumul popular, fiind îmbrăcat de către 
copii atât în cadrul orelor de literatură populară cât şi la serbările şcolarilor 
şi ale preşcolarilor. Frumuseţea costumelor şi aprecierile pe care le-au 
primit i-au determinat să-l poarte cu plăcere, în respect faţă de tradiţia 
locală. 

 
Obiceiuri de Crăciun 
Colindatul este unul dintre obiceiurile străvechi care se mai 

păstrează şi în ziua de astăzi. De cu seară colindă copiii mici, ei poartă 
straiţă în care pun „pomene”: mere, nuci, colăcei şi mai mult dulciuri. 
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Colinda se zice la ferestră, după ce gazda le răspunde afirmativ (Slobod, 
slobod) la întrebarea: „Slobodu-i a corinda?”. Mai târziu pornesc cetele de 
colindători care colindă până în zori. Se umblă cu „Steaua” şi cu „Irodul”. 
În ziua de Crăciun, copiii mai mici, care nu au fost la colondat, mergeau 
„în piez”, cu straiţa şi stângeau şi ei ca şi colindătorii. 

Verjelul se organiza a doua şi a treia zi de Crăciun. Tizeşii 
tocmeau muzica şi umblau împreună la colindat, pe la toate fetele, ca să 
le cheme la verjel. Danţul ţinea de după-amiază până seara când plecau 
muzicanţii „la mâncare” la tizeşii acasă. Fetele plecau însoţite de băieţi 
acasă, şi se întorceau „cu coşarca” plină de bunătăţi. Coşarca era adusă 
de unul dintre băieţi (drăguţul fetei, de obicei). În toată această perioadă, 
fetele erau însoţite de mame, care vegheau atent de pe margine la tot ce 
se întâmplă. La miezul nopţii se punea masa , fetele serveau băieţii cu 
bunătăţile din coşarcă şi închinau cu horincă, după care danţul continua 
până dimineaţă. A doua zi o luau de la capăt.  

 
Măsurişul oilor 
Este un obicei legat de o ocupaţie tradiţională, creşterea oilor. 

Oamenii din sat îşi mânau oile la stână; păcurarul era plătit de către 
aceştia toamna, când adunau oile acasă. Primăvara se făcea măsurişul 
oilor, imediat după Paşti, când proprietarii de oi mergeau cu coşarca cu 
prăjituri şi horincă. După ce măsurau cantitatea de lapte ce îi revenea 
fiecăruia se întindea masa şi se termina cu joc, cu muzicanţi plătiţi de 
păcurar. 

 
Obiceiuri legate de nuntă 
Chemătoarele, în număr de şase, acestea umblau câte două 

prin sat cu o zi înainte de nuntă, cu colac şi cu „jolj” pus pe colac la casele 
fetelor şi intonau o strigătura specifică. 

Chemătorii umblau cu bote împodobite cu jolj de delin, 
verdeaţă şi plentici (fâşii colorate de material iar mai târziu hârtie 
creponată). Aceştia umblau la fete, băieţi şi la neamurile mirilor. 

Fetele de nună erau la mireasă şi la nănaşii cei mari. Când se 
întorceau de la cununie, aşezau un scaun în curtea miresei pe care 
puneau un blid cu grâu şi o găleată de apă.  

 
Obiceiuri de Paşti 
Postul Mare era ţinut cu stricteţe de toată lumea. Înainte de 

începerea postului se fierbeau vasele ca nu cumva să mai păstreze urme 
de grăsimi animale. În apropierea sărbătorii se făcea curăţenie în toată 
casa. În noaptea de Înviere oamenii mergeau la biserică pentru slujbă. Pe 
dealurile satului se adunau feciori, aprindeau focuri mari iar la miezul 
nopţii răspundeau cu „Adevărat a înviat” celor aflaţi la biserică. Obiceiul se 
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păstreză şi astăzi. În ziua de Paşti se mergea la biserică cu coşarca, în 
care se punea: pască, miel umplut, ouă roşii, slănină, cârnaţ afumat. 
Coşercile erau frumos împodobite cu „şterguri”. Înainte de mersul la 
biserică, oamenii se spălau pe faţă cu apă în care era un ban şi un ou 
roşu, ca să fie curaţi şi frumoşi. Bărbaţii îşi puneau urzică în clop, ca să fie 
„aspri ca urzica”.  

 
Alte obiceiuri 
La Blagoveştenii (Buna Vestire) se aprind focuri în grădini, la 

Sângeorz (Sfântul Gheorghe) se udau cu apă, la Ispas se pune mentă pe 
jos, la Rusalii se pun crengi de tei la poartă, a patra zi de Sf. Petru nu se 
lucra la câmp „ca să nu bată gheaţă”. Ilie, Pălie şi Foca sunt trei zile în 
care nu se luicrează la câmp pentru ferirea de trăsnete. 

De Sf. Andrei, fetele ajunau şi îşi puneau sub pernă pieptene şi 
seminţe diferite. Se pieptănau şi în mână ţineau seminţele, zicând: 
„Doamne, Marie, Maică Sfântă, eu nu mă lau pe cap ci-mi lau osânda, să 
o văd şi să o visez”. Mai târziu fetele îşi frământau o turtă foarte sărată, pe 
care o mâncau seara, cine le dădea apă în vis, acela era sortitul. 
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ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari  Oferirea de servicii medicale prin cabinetul medical     
de medicina generala si un punct farmaceutic 

 Rata mortalităţii infantile este 0 

 Ataşament faţă de religie, limbă şi port 

 Activitate culturală bogată şi diversificată 

 Implicarea tinerilor în activităţi artistice folclorice 

 Participarea artiştilor locali la festivaluri de folclor 

 Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi     
culturale la nivelul comunităţii 

 Păstrarea datinilor şi obiceiurilor de sărbători 

 Traditii etno-culturale, datini şi obiceiuri specifice, 
festivaluri locale  
 

Puncte 
slabe 

 Grad de îmbătrânire avansat 

 Număr mic de locuitori sub 14 ani 

 Număr mic de familii recent întemeiate 

 Capitalul cultural material şi imaterial insuficient 
promovat şi popularizat 
 

Oportunităţi  Păstrarea tradiţiilor şi a datinilor 

 Promovarea folclorului şi a artiştilor locali 

 Acces la informaţie  

 Fondurile europene care să pună în valoare      
moştenirea culturală existentă 

 Demararea unor programe de educaţie sanitară în     
şcoli care să asigure cunoaşterea şi prevenirea       
îmbolnăvirilor 

 Îmbunătăţirea infrastructurii/dotării unităţilor de     
învăţământ şi cultură 

 Oferirea de alternative pentru petrecerea timpului     
liber 
 

Ameninţări  Reducerea ponderii populaţiei active  

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi 
străinătate 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte     
negative asupra pieţei muncii şi economiei locale     
datorită fiscalităţii ridicate 
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IV. ANALIZA DE MEDIU 
 
 

Calitatea aerului şi a apei este foarte bună dată fiind zona cu multă 
vegetaţie şi păduri şi lipsa surselor de poluare majore. 
 

 
ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari  Calitatea apei şi a aerului foarte bune 

 Lipsa surselor de poluare majore 

 Vegetaţia abundentă 

 Cursurile apelor nu sunt poluate  

 Implicarea autorităţilor în păstrarea curăţeniei 
 

Puncte 
slabe 

 Inexistenţa unei soluţii viabile pe termen lung privind 
deşeurile menajere 

 Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea 
reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor  

 

Oportunităţi  Atragerea de fonduri pentru amenajarea unei staţii 
de transfer a deşeurilor. 

 Fondurile europene care să pună în valoare 
frumuseţea naturală a locului 

 Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune 
de educaţie ecologică 

 

Ameninţări  Neconştientizarea importanţei păstrării unui mediu 
curat şi nepoluat 

 Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului 

 Dezvoltarea unor activităţi economice care să 
afecteze echilibrul ecologic al zonei 

 Exploatarea fără nici un control a pădurilor va avea 
urmări asupra dezvoltării durabile  
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ANALIZA SWOT GENERALĂ 
 

Puncte tari  Distanţa mică faţă de municipiul Sighetu Marmației 

 Lipsa surselor de poluare majore 

 Implicarea autorităţilor în păstrarea curăţeniei 

 Diversitatea formelor de relief 

 Suprafeţe mari împădurite 

 Peisaje pitoreşti 

 Reţea hidrografică complexă 

 Ospitalitatea proverbială a locuitorilor 

 Fertilitate ridicată pentru păduri de foioase şi pomi 
fructiferi 

 Zonă protejată din punctul de vedere al calamităţilor 
naturale 

 Faună diversificată, prezenţa animalelor sălbatice 

 Implicarea autorităţilor în păstrarea curăţeniei 

 Oferirea de servicii medicale prin cabinetul medical 
de medicină generală şi un punct farmaceutic 

 Rata mortalităţii infantile este 0 

 Rata analfabetizării este nulă. 

 Ataşament faţă de religie, limbă şi port 

 Activitate culturală bogată şi diversificată 

 Implicarea tinerilor în activităţi artistice folclorice 

 Participarea artiştilor locali la festivaluri de folclor 

 Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi 
culturale la nivelul comunităţii 

 Terenurile se află în proprietate privată 

 Investiţiile făcute în dotări agricole şi modernizări a 
cetăţenilor comunei care lucrează în străinătate 

 Acces pe drum judeţean modernizat până în comună 

 Majoritatea gospodăriilor sunt legate la reţeaua de 
curent electric 

 Reţele de telecomunicaţii existente pe raza comunei 
(telefonie digitală, mobilă, internet, televiziune prin 
cablu) 

 

Puncte 
slabe 

 Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea 
reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor  

 Număr mic de familii recent întemeiate 

 Tendinţă continuă de depopularizare a comunei 

 Fărâmiţarea excesivă a terenului agricol şi implicit a 
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celui arabil 

 Lipsa aproape totală a actelor de proprietate la 
terenurile agricole 

 Dispersia foarte mare a parcelelor 

 Economie prediminant de tip pastoral-agrar, celelalte 
sectoare economice fiind nereprezentative la nivelul 
comunei 

 Practicarea unei agriculturi de subzistenţă sau semi-
subzistenţă 

 Numărul redus al persoanelor care deţin suprafeţe 
mai mari de teren 

 Dotare cu utilaje agricole slabă, iar cele existente 
fiind uzate moral şi fizic 

 Fertilitatea este mijlocie pentru plante agricole 

 Folosirea seminţelor din categorii biologice inferioare 

 Cantităţile produse sunt insuficiente pentru comerţul 
mare 

 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi 
străine aproape inexistente  

 Infrastructură de bază insuficient dezvoltată 
 

Oportunităţi  Fondurile europene care să pună în valoare 
frumuseţea naturală a locului 

 Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune 
de educaţie ecologică 

 Acces la informaţie  

 Punerea în valoare a moştenirii culturale existente 

 Demararea unor programe de educaţie sanitară în 
şcoli care să asigure cunoaşterea şi prevenirea 
îmbolnăvirilor 

 Atragerea ONG-urilor de profil şi crearea unei mişcări 
caritative, implicând în acestea şi bisericile din 
comună 

 Dezvoltarea în fiecare comunitate a spiritului de 
întrajutorare (solidaritate civică) 

 Îmbunăţatirea infrastructurii/dotării unităţilor de 
învăţământ şi cultură 

 Oferirea de alternative pentru petrecerea timpului 
liber 

 Existenţa unor programe de finanţare 
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guvernamentale pentru reconversie profesională 

 Carcteristicile zonei se pretează activităţilor 
zootehnice 

 Dezvoltarea unei industrii de prelucrare a laptelui 

 Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea infrastructurii de bază  

 Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea activitatilor cu caracter economic 

 Exploatarea potenţialului turistic al zonei 

 Exploatarea resurselor naturale existente 

 Acordarea de facilităţi pentru investitorii care crează 
locuri de muncă 

 Utilizarea fondurilor interne sau externe pentru lucrări 
de protecţie împotriva calamităţilor naturale 

 Atragerea de fonduri pentru amenajarea unei gropi 
de gunoi 

 Construirea unei săli de sport şi a unui cămin cultural 

 Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune 
de educaţie ecologică 

Ameninţări  Neconştientizarea importanţei păstrării unui mediu 
curat şi nepoluat 

 Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului 

 Blocarea liberei iniţiative de investiţii în agricultură 
datorată lipsei întăbulării terenurilor agricole 

 Dezvoltarea unor activităţi economice care să 
afecteze echilibrul ecologic al zonei 

 Exploatarea fără nici un control a pădurilor va avea 
urmări asupra dezvoltării durabile  

 Reducerea ponderii populaţiei active  

 Scăderea ratei natalităţii 

 Mentalitatea populaţiei faţă de schimbare în general 
şi reconversie profesională în special  

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi 
străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire 
profesională înaltă 

 Creşterea şomajului  

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieţei muncii şi economiei locale 
datorită fiscalităţii ridicate 

 Reticenţa la asociere 
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 Lipsa puterii financiare a locuitorilor comunei 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele pieţei 
care determină decalaje economice mari, greu de 
recuperat  

 Izolarea comunei din punct de vedere al accesului la 
infrastructură care conduce la depopularea zonei şi 
la declin economic  

 Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe 
termen lung dacă nu se intervine la timp  

 Consumul apei din surse alternative neatestate din 
punctul de vedere al purităţii biologico-chimice poate 
afecta starea de sănătate al populaţiei  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

37 

 
 

DOMENII DE INTERVENŢIE PENTRU REALIZAREA DEZVOLTĂRII 
DURABILE 

 
 

I. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ 
 

Pentru perioada de programare 2014-2020, cu ajutorul atât a 
fondurilor europene cât şi a eventualelor finanţări guvernamentale am 
identificat următoarele domenii de acţiune: 

 Canalizare și staţie de epurare 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

 Înființare teren de sport  

 Construire clădire administrativă multifuncțională 

 Construire centru social multifuncţional 

 Construire sală de sport,centru sportiv şi de agrement 

 Colectarea şi reciclarea deşeurilor 

 Extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice 
de iluminat; 

 Reabilitare Cămin Cultural 

 Extinderea rețelei de drumuri agricole din comună 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice 

 Centru civic între biserici 

 Trotuare pavaj beton pe o lungime de 14 km 
 
Aceste proiecte, întreprinse atât de mediul public cât şi de mediul 

privat din comuna Sarasău sunt în conformitate cu Planul Urbanistic 
General al Comunei. 
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II. SERVICII PUBLICE 
 

 
Domenii de acţiune: 
 

 Înfiinţarea şi dotarea serviciului local de voluntari pentru situaţii de 
urgenţă 

 Echipamente de salubrizare ale comunei 

 Eficientizarea colectării deşeurilor în comună 

 Transport public în comună 

 Modernizarea sistemului de iluminat public în comună 

 Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medico-socială adresate 
persoanelor cu probleme sociale 

 Modernizarea unitatilor sanitare publice de interes local 

 Modernizarea unităţilor de învăţământ de la nivel local 

 Înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice 

 Eficientizarea sistemului de ajutoare sociale  

 Dezvoltarea infrastructurii culturale de la nivel local (cămine 
culturale, biblioteci, muzee, centre culturale) 

 
 

III. AGRICULTURA, ZOOTEHNIA ŞI SILVICULTURA 
 

Din analiza SWOT a economiei comunei Sarasău reiese faptul că 
activitatea de bază a populaţiei în momentul de faţă este agricultura, 
zootehnia şi silvicultura. Condiţiile geo-fizice ale zonei, prin solurile 
pretabile ariculturii, zonele extinse de fâneţe, suprafeţele mari împădurite 
permit practicarea acestor activităţi economice. Aşa cum reiese însă din 
capitolul puncte slabe ale analizei SWOT, chiar dacă condiţiile sunt 
prielnice practicării agriculturii de o productivitate crescută o serie de 
factori negativi împiedică realizarea acestui obiectiv: 
 
 

 Fărâmiţarea excesivă a terenurilor 
 

Chiar dacă schimbarea regimului comunist şi trecerea la un nou 
sistem politic au declansat procesul de retrocedare al terenurilor 
cooperativizate, sistemul prost gândit şi mentalitatea oamenlilor ahtiaţi 
după pământ şi dreptul la proprietate în general a făcut ca rezultatele 
reformei agriculturii să genereze probleme deosebit de grave pentru 
dezvoltarea sectorului agricol pe termen lung.  



 

 

 

39 

Astfel s-a ajuns la o situaţie în care terenuri agricole de cea mai bună 
calitate s-au împărţit în parcele de mici dimensiuni, care nu permit 
practicarea unei agriculturi performante, orientate spre producţie. Acest 
lucru este un impediment major şi pentru procesul de absorbţie a 
fondurilor europene, care prin subvenţiile şi fondurile nerambursabile 
acordate agricultorilor sprijină doar acei producători care au în exploatare 
suprafeţe mari şi ţintesc o producţie crescută. Din păcate, marea 
majoritate a proprietarilor de terenuri agricole nu se încadrează astfel în 
categoriile sprijinite de Uniunea Europeană, care oferă subvenţii doar 
producătorilor ce au în exploatare suprafeţe mai mari de un hectar cu 
parcele minime de 30 ari, suprafaţa medie cultivată individual fiind de 
1700 mp.  
 
Măsuri de îmbunătăţire propuse: 

o Promovarea formelor asociative – Uniunea Europeană prin 
sprijinirea cu subvenţii şi posibilităţi de finanţare acordate asociaţiilor 
de producători promovează conceptul de asociere pentru 
practicarea unei agriculturi performante şi de anvergură 

o Sprijinirea investitorilor dornici de achiziţii de terenuri de mari 
dimensiuni pentru practicarea agriculturii 

 
 

 Lipsa titlurilor de proprietate 
 

O altă problemă evidenţiată de analiza SWOT este tărăgănarea şi 
nefinalizarea acţiunii de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de 
proprietate atât la teren agricol cât şi la terenurile cu vegetaţie forestieră, 
ceea ce reprezintă un obstacol major în atragerea de fonduri europene 
prin proiecte de dezvoltare rurală şi în procesul de achiziţionare de 
suprafeţe mari pentru practicarea agriculturii de “performaţă”. 
 
Măsuri de îmbunătăţire propuse: 

o Sprijinirea de către administraţia publică locală a proprietarilori de 
terenuri în procesul de emitere de titluri de proprietate şi de 
întăbulare ale terenurilor acestora 

 
 

 Agricultura de subzistenţă 
 

Fenomenul agriculturii de subzistenţă este strâns legat de fărâmiţarea 
excesivă a suprafeţelor agricole, terenurile de mici dimensiuni premiţând 
doar practicarea agriculturii de subzistenţă. Această practică însă este 
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contraproductivă în privinţa dezvoltării sectorului pe ansamblu 
nepermiţând producţii însemnate, generatoare de plusvaloare economică. 
Uniunea Europeană, prin programele de sprijinire concepute încearcă să 
combată acest fenomen prin neacordarea subvenţiilor în cazul acestor 
exploataţii.  
 
Măsuri de îmbunătăţire propuse: 

o Promovarea formelor asociative – Uniunea Europeană prin 
sprijinirea cu subvenţii şi posibilităţi de finanţare acordate asociaţiilor 
de producători promovează conceptul de asociere pentru 
practicarea unei agriculturi performante şi de anvergură 

o Sprijinirea investitorilor dornici de achiziţii de terenuri de mari 
dimensiuni pentru practicarea agriculturii 

 
 

 Lipsa productivităţii agricole, zootehnice şi forestiere 
 

Uzura morală şi fizică ale echipamentelor şi utilajelor agricole 
folosite pe raza comunei Sarasău, coroborată cu practicarea agriculturii 
de subzistenţă, pe suprafeţe mici, fără titluri de proprietate duce la 
scăderea drastică a eficienţei activităţilor agricole. Practicarea agricultrii 
sau creşterea animalelor în sistem gospodăresc, pentru uz propriu, fără 
aspiraţii comerciale este nonproductivă din punct de vedere economic, 
negenerând locuri de muncă, creştere economică sau venituri la bugetul 
local. Chiar dacă pe raza comunei se află mai multe puncte de colectare a 
laptelui, fapt identificat în analiza SWOT ca şi punct forte, este de 
remarcat lipsa totală a unei industrii bazate pe prelucararea laptelui. 
Acelaşi fenomen apare şi în cazul produselor forestiere neexistând un 
actor economic în acest domeniu, care să atragă producătorii individuali 
într-un sistem complex de producere şi comercializare. 
 
Măsuri de îmbunătăţire propuse (în funcţie de îndeplinirea condiţiilor 
anterioare): 

 Dezoltarea unei industrii de procesare a produselor agricole din 
industria alimentară (lapte, fructe, legume) 

 Sprijinirea iniţiativelor de modernizare a exploataţiilor agricole în 
funcţie de potenţialul şi necesităţile zonei (ferme de creştere a 
animalelor, investiţii în sectorul vegetal: plantaţii de pomi fructiferi, 
plantaţii de fructe de pădure, ciupercării etc) 

 Sprijinirea investiţiilor în activităţi de procesare primară a produselor 
lemnoase 
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 Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea 
activităţilor cu caracter economic 

 Amenajarea unei pieţe agrozootehnice  

 Înfiinţarea unei circumscripţii sanitar-veterinare în comună 

 Înfiinţarea unor plantaţii de afini şi nuci 
 

 
IV. TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL 

 
Aşa cum reiese din analiza SWOT, turismul şi în special agro-

turismul, în ciuda resurselor naturale bogate şi a complexităţii formelor de 
relief este un domeniu slab reprezentat în peisajul economic al comunei 
Sarasău. Deşi zona poate fi considerată favorabilă pentru dezvoltarea 
turismului rural şi al agro-turismului, lipsa puterii financiare a locuitorilor, 
respectiv starea precară a infrastructurii de bază şi de afaceri face ca 
investiţiile în domeniu în momentul de faţă să se limiteze la cele două 
unităţi de profil de pe raza comunei. 

Turismul rural şi agro-turismul (specific legate de activităţile din 
fermă) sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă 
posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor unice, ariilor 
semi-naturale vaste, ospitalităţii înăscute a locuitorilor din mediul rural. 
Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor 
precum şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru 
dezvoltarea acestui sector. 

Zona comunei Sarasău este una deosebit de bogată din punctul 
de vedere al tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi în general al capitalului 
imaterial, cel cultural şi religios. Această moştenire spirituală poate atrage 
după sine dezvoltare materială prin exploatarea potenţialului cultural şi 
tradiţional al zonei în scopuri turistice. 
 
 

Turismul cultural şi religios 
 
Un element cheie în procesul de dezvoltare al turismului rural în 

zona Sarasău este exploatarea cât mai eficientă în scopuri turistice a 
valorilor culturale şi religioase existente în zonă. 

Un rol deosebit de important în creşterea atractivităţii turistice a 
zonei din punct de vedere cultural şi religios îl joacă istoria complexă a 
comunei, care urmăreşte de-alungul timpului în miniatură istoria 
Maramureşului şi exprimă în acelaşi timp aspecte din istoria multi- 
culturală şi naţională a Transilvaniei.  
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Comuna Sarasău are activităţi si obiective culturale 
semnificative care nu sunt însă exploatate din lipsă de organizare, 
promovare şi dezvoltare. 

 
 
Turismul ecologic 
 
Într-o lume aflată în plin proces de globalizare, puternic 

urbanizată, poluată şi marcată de o stare continuă de stres, goana 
permanentă după performanţă şi foloase materiale necesare supravieţuirii 
într-un mediu de afaceri necruţător scoate din ce în ce mai mult în 
evidenţă importanţa absolută a zonelor neatinse de haosul cotidian, al 
acelor „colţuri de rai” în care liniştea şi pacea sufleţească poate fi regăsită, 
iar puterile sleite în zbuciumul de zi de zi pot fi reîncărcate. Resursele 
naturale ale comunei Sarasău, mediul sănătos şi liniştit şi ospitalitatea 
arhicunoscută a oamenilor locului pot face din comună un asemenea „colţ 
de rai” în care oamenii deranjaţi de forfota marilor oraşe să-şi petreacă 
timpul liber savurând produsele culinare tradiţionale, peisajul pitoresc şi 
viaţa plină de culori a satului românesc.  
 
 

Turismul de recreere 
 

Peisajul pitoresc al comunei Sarasău şi zona preponderent 
montană în care se situează fac ca practicarea turismului de recreere să 
fie o posibilă direcţie de urmat în eforturile de dezvoltare a comunei. 
Posibilitatea practicării sporturilor de iarnă şi a drumeţiilor montane, fauna 
deosebit de bogată, potrivită pentru practicarea vânătorii organizate pot 
sta la baza creării unor oferte turistice atractive pentru amatorii acestor 
activităţi. Crearea infrastructurii turistice necesare coroborată cu servicii 
turistice variate şi alese poate genera plusvaloare economică şi socială 
contribuind din plin la procesul de dezvoltare a comunei. 

Un element primordial în angrenajul strategic conceput pentru 
declanşarea dezvoltării durabile a comunei Sarasău este strâns legat de 
practicarea turismului de recreere şi constă în exploatarea eficientă în 
scopuri turistice a zonelor pretabile unor astfel de activităţi şi aflate în 
proprietatea primăriei. Astfel, ideea amenjării unui centru de agrement pe 
valea Slav, coroborat cu concesionarea unor suprafeţe de teren pentru 
case de vacanţă ocupă un loc primordial în strategia de dezvoltare a 
comunei iar demersurile pentru punerea în practică a ideii au fost 
începute.  
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Agro-turismul 
 

Agroturismul în UE este încurajat de către autorităţi deoarece 
este o formă de turism mai puţin intensivă, care afecteză în mai mică 
măsură mediul înconjurător decât turismul de masă dar care totodată 
reprezintă o sursă de venit pentru comunităţile care o practică şi implicit 
pentru bugetul statului. 

În România, situaţia este oarecum paradoxală. Deşi se poate 
lăuda cu un potenţial turistic uriaş, ţara noastră nu a avut parte de o 
strategie coerentă în domeniu. În ciuda diferitelor guvernări şi a măsurilor 
propuse de ei, avantajele intârzie să apară. Este cu atât mai mult o 
prioritate dezvoltarea acestui segment, cu cât agroturimul este capabil să 
valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească prin 
implicarea turiştilor în viaţa gospodăriei şi furnizarea acestora de servicii şi 
activităţi (masă, cazare, interacţiune cu mediul socio-natural) proprii 
gospodăriei ţărăneşti, fără a-i conturba acesteia specificul. 

Practicarea agroturismului în comuna Sarasău poate deveni o 
pârghie importantă în economia locală şi zonală îndeosebi datorită 
faptului că ea presupune o investiţie iniţială mai scăzută decât în cazul 
celorlalte tipuri de turism putând fi valorificate construcţiile deja existente 
prin dotarea lor corespunzătoare pentru deservirea clienţilor. În acelaşi 
timp, odată cu dezvoltarea sectorului zootehnic din comună se poate 
realiza “cuplarea” activităţilor fermelor înfiinţate cu practicarea 
agroturismului, prin completarea construcţiilor adiacente fermei cu o 
construcţie destinată activităţilor turistice.  

 
 

Măsuri de îmbunătăţire propuse: 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice din zonă 

 Construcţia unui sat de vacanţă 

 Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale din zonă 

 Mediatizarea obiectivelor turistice existente pe raza comunei 

 Sprijinirea eforturilor de înfiinţare de unităţi turistice 

 Realizarea site-ului comunei, site-uri şi materiale informative  
 pentru promovarea capitalului turistic al zonei 

 Parteneriate strategice cu agenţii de turism 

 Atragerea turiştilor străini prin promovarea comunei prin înfrăţiri şi  
 colaborări cu comune similare din străinătate şi participarea la  
 diferite târguri şi evenimente specifice 

 Fonduri private de vânătoare 

 Prezervarea resurselor naturale pentru păstrarea atractivităţii 
turistice 
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 Promovarea fondurilor europene în cadrul populaţiei din zonă 
pentru încurajarea investiţiilor în domeniu 

 Concesionări de terenuri pentru investiţii în turism  
 
 

V. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE NON-
AGRICOLE 

 
În prezent, funcţiile economice ale zonei rurale depind aproape în 

întregime de existenţa activităţilor agricole. Necesitatea restructurării 
activităţilor la nivelul fermelor agricole împreună cu îmbunătăţirea 
capitalului fermelor comerciale şi orientarea inevitabilă către o ocupare 
parţială în agricultură va determina eliberarea unei părţi considerabile a 
forţei de muncă din sectorul agricol. 

Această situaţie explică necesitatea creării de locuri de muncă 
alternative, precum şi a surselor de venituri adiţionale din activităţi non-
agricole, alături de reorientarea forţei de muncă spre activităţi non-
agricole productive şi către dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală.  

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea 
mai semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de venituri în 
spaţiul rural.  

În prezent există disparităţi profunde între zonele urbane şi rurale, în 
ceea ce priveşte mediul de afaceri, ca urmare a unei infrastructuri slab 
dezvoltate în zonele rurale, a lipsei resurselor financiare, a dificultăţilor de 
accesare a creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială. 

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor în spaţiul rural 
şi nivelul redus al veniturilor obţinute din activităţi non-agricole, se impune 
necesitatea creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia 
rurală prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia rurală în sectorul 
non-agricol şi creşterea veniturilor acesteia. 

Astfel, este necesară promovarea diversificării activităţilor prin 
asimilarea de noi competenţe antreprenoriale, dobândirea de noi abilităţi 
şi furnizarea de noi servicii pentru populaţia rurală. Aceşti factori vor 
contribui la creşterea economică şi implicit la schimbarea mentalităţii şi la 
creşterea standardului de viaţă în mediul rural, precum şi la stabilitatea 
echilibrului social şi economic. 

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor 
non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 
veniturilor adiţionale repezintă un obiectiv important pentru administraţia 
publică locală din comuna Sarasău.  
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Implementarea acestui obiectiv se va putea realiza prin: 

 Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor 
existente în sectorul non-agricol, în spaţiul rural; 

 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 
tineri şi femei; 

 Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi 
tradiţionale; 

 Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

 Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate 
de către micro-întreprinderi. 
 
 

Direcţiile de dezvoltare ale activităţilor non agricole din comuna 
Sarasău sunt următoarele: 
 
Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 
 

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, 
tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 

 În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - 
începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); 

 Secţie prelucrare lemne - gater 

 Dezvoltarea unor puncte de colectare şi prelucrare a plantelor 
medicinale 

 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, 
producerea de ambalaje etc. 

 Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat 
şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local 
(prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare 
instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul 
acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute 
din aceste activităţi). 

 
Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 
 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet; 

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor 
de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a 
animalelor; 

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 
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VI. INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI PROMOVAREA EGALITĂŢII DE  ŞANSE 

 
Eliminarea oricăror forme de discriminare în toate sferele vieţii socio-

economice este o precondiţie esenţială pentru asigurarea drepturilor 
omului şi a bunăstării fiecărui cetăţean. Promovarea constantă, 
sistematică şi concertată a principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi 
femei, alături de asigurarea unei participări sporite a femeilor în viaţa 
economică şi socială, ca protagoniste cu drepturi depline, constituie 
preocupări constante şi susţinute în România. Principiul nediscriminării 
stă la baza sistemului legal românesc, iar egalitatea tuturor cetăţenilor în 
faţa legii este garantată prin Constituţie. 

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii 
şi fără discriminări bazate pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. 
Totodată, statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 

În aceeaşi direcţie, Legea nr. 2002 din 19 aprilie 2002 privind 
egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei reglementează promovarea unui 
tratament egal şi interzice orice formă de discriminare privind accesul la 
toate nivelurile de instruire, formare profesională, inclusiv la educaţia 
continuă. 

În vederea realizării acestui deziderat, în România există o autoritate 
de stat autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul discriminării (Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării) şi totodată a fost creată o instituţie responsabilă cu 
promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei, şi anume Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

Prima instituţie este garantul respectării şi aplicării principiului 
nediscriminării în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, în 
vreme ce a doua vizează promovarea de măsuri în vederea remunerării 
egale a femeilor şi bărbaţilor pentru aceeaşi muncă prestată, măsuri care 
au ca obiectiv principal garantarea unui tratament egal pe piaţa muncii, 
referitor la formare profesională sau la oportunităţile de promovare, cu 
scopul eliminării oricăror forme de discriminare directă sau indirectă. 

Prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe sex, rasă, origine 
etnică, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală şi promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei este si 
pentru autorităţile din Sarasău un aspect foarte important. Obiectivul este 
nu doar de a asigura oportunităţi egale pentru toate categoriile sociale, ci 
şi acela de a creşte reprezentativitatea acestora în acele domenii unde 
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participarea lor nu este echitabilă, implicarea activă în politică, afaceri, 
educaţie, cultură, asistenţă socială etc. 

Dezvoltarea durabilă a comunei Sarasău are la bază asigurarea 
respectării principiului egalităţii de şanse, direcţiile fiind stabilite fără 
discriminări bazate pe sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau 
credinţe, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală, având la bază analiza 
structurală a încurajarea intrării femeilor pe piaţa muncii şi creşterea 
numărului femeilor antreprenor. 

Pe termen mediu şi lung se urmăreşte ca situaţia femeilor să se 
îmbunătăţească, acest lucru fiind reflectat în creşteri de venit, creare de 
noi locuri de muncă şi ridicarea gradului de pregătire a acestei categorii 
sociale. 

Totodată, se urmăreşte încurajarea participării femeilor în procesul 
decizional, printr-o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în toate 
domeniile, urmând să se aibă în vedere măsuri care să faciliteze intrarea 
femeilor pe piaţa muncii, de oferire de servicii pentru persoanele în vârstă. 

 
 

VII. CULTURĂ ŞI TRADIŢII 
 

O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care 
poate contribui în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a 
satului pentru populaţia tânără. 

Mijloacele prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: 
căminele şi alte aşezăminte culturale, bibliotecile, cinematografele, 
radioul, televiziunea şi internetul. 

În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o continuă degradare a 
mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar 
acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea 
finanţatorilor privaţi. 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă 
importantă de dezvoltare atât la nivel regional cât şi la nivel local, capitalul 
simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, 
obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 
comunitate. 

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este 
influenţată de regiune, care reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. 
Date fiind acestea, menţinerea identităţii culturale trebuie să includă câţiva 
factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. 

În acest sens, protejarea moştenirii rurale este extrem de 
importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca modalitate 
de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra atragerii 
turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală. 
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Conservarea tradiţiilor, culturii, obiceiurilor din mediul rural şi 
promovarea specialităţilor culinare şi a băuturilor tradiţionale reprezintă 
mijloace de creştere a potenţialului turistic în multe alte ţări. 
 

Obiective: 
 

 Îmbogăţirea continuă a fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi  
 comunale 

 Informatizarea bibliotecilor 

 Amenajarea/modernizarea spaţiilor de lectură în cadrul  bibliotecilor 

 Organizarea unor cercuri de lectură, grupuri de teatru 

 Încurajarea activităţilor cultural-folclorice în şcoli: grupuri de  
 dansuri şi cântece populare, meşteşuguri tradiţionale  

 Participarea grupurilor folclorice la concursuri şi festivaluri de  
 folclor 

 Revitalizarea zonelor şi clădirilor istorice 

 Crearea/reactivarea tradiţiilor „pierdute” respectând specificul  
 cultural, etnic şi confesional al comunităţilor 

 Crearea de circuite turistice cultural-religioase 

 Dezvoltarea/reabilitarea obiectivelor culturale prin atragerea  
 fondurilor europene şi a altor surse de finanţare prin colaborare şi  
 schimburi internaţionale 

 Restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural 

 Înfiinţarea unui Muzeu al satului /Amenajarea unui spaţiu  
 tradiţional în Caminele culturale din localităţile aparţinătoare 

 Parteneriat intercomunitar pentru stabilirea de strategii, măsuri,  
 priorităţi, iniţiative antreprenoriale şi planuri de acţiune în vederea  
 valorificării durabile a patrimoniului şi tradiţiilor culturale locale 

   Reabilitarea durabilă a patrimoniului construit şi a clădirilor vechi 
 
 
 
VIII. MEDIUL 

 
Spaţiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale 

aflate într-o stare de conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de 
biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi ecosisteme, de păduri 
şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaş timp, viitorul apropiat aduce 
provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva 
schimbărilor climatice. 

Comuna Sarasău deţine un mediu natural în cadrul căruia se 
integrează vaste arii care se remarcă, în general, printr-o bună stare de 
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conservare a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor 
tradiţionale şi printr-o remarcabilă diversitate biologică.  

Deşi a existat o tendinţă de utilizare redusă a produselor 
chimice în agricultură, o serie de terenuri agricole au fost afectate de 
utilizarea incorectă a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, drenaje 
sau de aplicarea unor lucrări mecanice inadecvate, motiv pentru care 
componentele de mediu (în special solul şi apa), pe suprafeţe reduse, au 
fost puternic degradate. 

Abandonul activităţilor agricole şi practicile agricole inadecvate 
apărute ca urmare a lipsei de cunoştinţe de specialitate ori a resurselor 
financiare limitate, au influenţat în mod negativ biodiversitatea şi au 
determinat apariţia sau accentuarea fenomenului de eroziune a solului. 
De asemenea, abandonul practicării păşunatului a dus la degradarea 
multor pajişti datorită apariţiei succesiunii ecologice, manifestată prin 
apariţia unor specii invazive. 

România este caracterizată de un nivel ridicat de biodiversitate - 
din punct de vedere al numărului de specii, al habitatelor şi al 
ecosistemelor pe care le formează şi din punct de vedere al suprafeţelor 
deţinute de acestea, însă modificările actuale de peisaj pun în evidenţă 
ameninţări serioase: intensificarea activităţilor agricole ce afectează cu 
precădere zonele mai productive şi abandonarea activităţilor agricole ce 
se manifestă mai ales în zonele slab productive. 

Pajiştile semi-naturale reprezintă cele mai valoroase ecosisteme 
din categoria terenurilor agricole, dar renunţarea în unele zone la 
activităţile agricole tradiţionale (cosit, păşunat) conduce la degradarea 
habitatelor şi la modificări de peisaj. Cu deosebire, în zona montană 
există o tendinţă de abandonare a activităţilor agricole, mai ales în cazul 
pajiştilor semi-naturale.  

În general, se poate spune că populaţiile al căror habitat îl 
constituie terenurile agricole şi forestiere înregistrează o stare favorabilă 
de conservare şi nu există presiuni majore asupra lor sau factori de risc.  

România dispune de o mare diversitate forestieră şi este una 
dintre puţinele ţări europene care mai posedă păduri virgine. Multe dintre 
aceste păduri joacă roluri importante de mediu şi ca spaţiu recreaţional, 
dar reprezintă în acelaşi timp şi o importantă valoare economică. 

Pădurile deţin funcţii multiple, spre exemplu, aici se regăsesc 
habitate importante pentru fauna sălbatică, asigură funcţia de protecţie în 
bazinele torenţiale, dar deţin şi alte funcţii de protecţie şi asigură, de 
asemenea, importante servicii de mediu cu impact pozitiv asupra 
comunităţilor umane. Acolo unde aceste valori sunt considerate de 
importanţă mare sau crucială, pădurile pot fi clasificate ca având valoare 
înaltă de conservare. 
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Obiective specifice pentru păstrarea unui mediu curat şi 

nepoluat: 
 

 Realizarea împăduririlor în vederea absorbţiei şi a retenţiei  
gazelor cu efect de seră. Rolul pădurilor în reducerea CO2 şi purificarea 
aerului este bine cunoscut. Schimbările survenite în utilizarea terenului 
(incluzând împădurirea terenului agricol sau neagricol) afectează în mod 
direct balanţa carbonului – în special, prin înfiinţarea pădurilor tinere, cu 
viteză mai mare de creştere, care absorb cantităţi mai mari de CO2 în 
comparaţie cu pădurile îmbătrânite; 

 Utilizarea biomasei ca sursă de energie regenerabilă 

 Scăderea emisiilor poluante în aer 

 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a apei 

 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului 

 Protecţia solului împotriva eroziunii eoliene şi hidrice 

 Pădurile au un rol important în menţinerea stabilităţii terenurilor, 
inclusiv pentru controlul eroziunii, alunecărilor de teren sau avalanşelor. 
Împăduririle cu specii indigene vor viza de asemenea terenurile agricole 
cu probleme de eroziune şi pericol de alunecare. 

 Pastrarea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor 
de floră şi faună sălbatică (inclusiv evitarea fragmentării habitatelor) 

 Menţinerea funcţiilor ecologice a apelor curgătoare 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin implementarea unor 
măsuri de prevenire a poluării şi ameliorarea problemelor existente (ex: 
calitatea apei de băut, canalizare, depozitarea deşeurilor, poluare sonoră) 

 Facilitarea utilizării resurselor regenerabile 

 Reducerea generării deşeurilor, creşterea gradului de colectare a 
deşeurilor, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor 

 Menţinerea activităţilor umane în spaţiul rural prin încurajarea 
utilizării practicilor agricole tradiţionale 

 Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate 

 Îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor energetice 

 Facilitarea generării energiei din surse regenerabile 

 Îmbunătăţirea comportamentului prin încurajarea practicilor 
agricole durabile 

 Promovarea zonelor rurale prin intermediul turismului durabil, în 
special prin încurajarea agro-turismului 

 Îmbunătăţirea comportamentului proactiv al populaţiei; 
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IX. RELAŢII EXTERNE 

 
Analiza SWOT a relaţiilor externe ale comunei Sarasău divulgă 

inexistenţa totală a acestor activităţi deosebit de importante în procesul de 
dezvoltare pe termen lung a comunei. Relaţiile de colaborare cu entităţi 
asemănătoare din străinătate pot semnifica o ocazie importantă pentru 
locuitorii comunei în vederea exploatării experienţei acumulate de 
potenţialii parteneri externi, în vederea lărgirii orizonturilor şi a 
implementării locale ale unor idei de proiecte preluate de la aceştia.  

Relaţiile de înfrăţire la nivel de comună atrag după sine o serie 
de avantaje atât pentru autorităţile publice din comună cât şi pentru 
populaţie prin eventuale schimburi de experienţă şi vizite reciproce, 
activităţi comune de turism, atragerea unor investitori străni în comună, 
respectiv elaborarea şi implementarea unor proiecte comune finanţate din 
programele de colaborare transfrontalieră. 

În acelaşi timp, această colaborare se poate extrapola şi la 
nivelul instituţiilor de cultură şi de educaţie din cele două comune, 
organizându-se evenimente culturale comune, schimburi de experienţă 
între şcolile înfrăţite sau activităţi între grupurile artistice existente.  

Realizarea unei astfel de colaborări este cu atât mai la 
îndemână cu cât la nivelul judeţului există o serie de înfrăţiri cu judeţe 
similare din întreaga Europa. De asemenea, statutul Maramureşului de 
membru de bază al Euroregiunii Carpatice înlesneşte procesul de 
închegare ale unor relaţii bilaterale de colaborare la nivelul comunelor. 

 
Măsuri de îmbunătăţire propuse: 

 promovarea comunei în activităţile internaţionale ale judeţului 

 începerea demersurilor pentru realizarea unor înfrăţiri cu comune 
similare sau cu profil asemănător din străinătate 

 dezvoltarea colaborării la nivelul instituţiilor de cultură şi educaţie 

 organizarea unor schimburi de experienţă si a evenimentelor 
comune 

 promovarea posibilităţilor de investiţie în comună 

 realizarea site-ului comunei 

 şcoli şi tabere organizate conform principiului reciprocităţii între 
elevii din comune 
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Fondurile europene nerambursabile 
 

La începutul fiecărei perioade de programare (cadru financiar 
multianual pe o perioadă de 7 ani), Uniunea Europeană decide asupra 
bugetului dedicat instrumentelor structurale sau de tip structural şi 
defineşte regulile de bază care se aplică în utilizarea lor. Următoarea 
perioadă de programare pentru UE este 2014 – 2020. Bugetul este 
împărţit pe State Membre şi Obiective prioritare; zonele care pot beneficia 
de finanţare din Fonduri Structurale sunt definite de Comisie în acord cu 
Statul Membru implicat. 

Ca urmare a acestor decizii UE, fiecare Stat Membru stabileşte 
propriile obiective strategice de dezvoltare pentru a căror realizare se 
elaborează un Plan Naţional de Dezvoltare (PND), în colaborare cu actorii 
economici şi sociali relevanţi. Statul Membru şi Comisia Europeană 
discută asupra conţinutului Planului Naţional de Dezvoltare şi, pe baza 
acestuia, definesc cea mai adecvată repartizare a fondurilor naţionale şi 
comunitare necesare implementării lui. Documentul rezultat este Cadrul 
Naţional Strategic de Referinţă (CNSR). Documentele similare pentru 
Agricultură şi Pescuit sunt Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală, 
respective Planul Naţional Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură. Ca 
urmare a negocierilor, Comisia adoptă CNSR şi programele sale 
operaţionale regionale sau sectoriale (Programe Operaţionale) în funcţie 
de concordanţa celor din urmă cu scopurile şi priorităţile PND şi ale 
Directivelor Strategice Comunitare referitoare la coeziune. 
 

Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare: 

 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 
pentru o “creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpusă în 
Cadrul Strategic Comun (CSC) la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui Stat Membru – numit 
Contract /Acord de Parteneriat (C/AP) 2014-2020 (care să 
înlocuiască actualul Cadru Strategic Naţional de Referinţă 2007-
2013) şi care va acoperi instrumentele structurale şi fondurile 
destinate dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social 
European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul 
European pentru Pescuit şi afaceri Maritime); aceste fonduri, 
programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii 
privind o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă; 

 posibilitatea de a putea elabora programe multi-fond în cazul 
implementării instrumentelor structurale; 
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 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor; 

 orientarea specifică a cheltuielilor către realizarea priorităţilor Uniunii 
şi delimitarea clară a sumelor alocate în acest scop; 

 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post 
pentru accesarea/cheltuirea fondurilor; 

 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun 
management al fondurilor. 

 
În scopul îmbunătăţirii implementării politicii de coeziune în 

România pentru perioada 2014-2020, în special având în vedere 
experienţa perioadei anterioare 2007-2013, prezentele orientări 
metodologice pleacă de la premisa necesităţii unei noi abordări 
programatice, cu următoarele caracteristici principale: 

 un accent deosebit, încă din stadiul incipient al procesului de 
programare, asupra sistemului şi regulilor de implementare a 
programelor; 

 concentrarea asupra unui număr relativ redus de priorităţi/obiective 
tematice şi domenii majore de intervenţie/priorităţi de investiţii, în 
vederea maximizării impactului fondurilor şi asigurării unei eficienţe 
crescute în procesul de management; 

 un proces de consultare partenerială bine gestionat; 

 asigurarea capacității administrative adecvate a structurilor 

desemnate cu managementul programelor operaționale; 

 stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor 
administrative şi legislative care împiedică implementarea fără 
probleme şi la timp a proiectelor; 

 dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature şi a unor 
scheme financiare de diverse tipuri şi valori, care să acopere cel 
puţin primii 3 ani de implementare. 

 

Considerații generale privind documentele de programare 
În elaborarea documentelor de programare pentru perioada 

2014-2020 se au în vedere atât reglementările europene şi naționale în 
domeniu, cât şi alte documente programatice şi strategice specifice la 
nivel european şi naţional, după cum urmează: 

 Strategiile europene orizontale/ sectoriale cu impact asupra 

priorităților de dezvoltare şi obiectivelor care trebuie atinse de 
Statele Membre: precum Strategia Europa 2020 (inclusiv cele şapte 

‘inițiative emblematice’ – flag ships), strategiile pentru creștere şi 
ocupare etc.; 
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 Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica 
Agricolă Comună şi Politica Comună în domeniul Pescuitului, Cadrul 
Strategic Comun, precum şi regulamentele specifice pentru fiecare 
Fond în parte, inclusiv cele pentru FEADR şi FEPM; 

 Constrângerile financiare şi condiţionalităţile la nivel european, care 
determină alocările financiare la nivelul fiecărui Stat Membru sau la 

nivel sectorial/regional; fondurile disponibile şi restricțiile aferente; 

 Documente de planificare şi politicile relevante la nivel național – 

care vizează aceeași perioadă de programare sau o perioadă mai 
scurtă, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau 

în ceea ce privește obiectivele stabilite (precum Programul Naţional 
de Reformă, strategiile în domeniul energetic, alte strategii 
sectoriale de actualitate etc.) 

 
 
Instrumentele structurale 

 
Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) sunt a doua investitie ca 

pondere din bugetul Uniunii Europene. 
Instrumentele de tip structural sunt o formă de finanţare 

nerambursabilă, dar funcţionează pe principiul cofinanţării. Proiectele sunt 
cofinanţate în special din fonduri publice ale Statului Membru, dar pot fi 
atrase şi fonduri private. 

În cadrul instrumentelor de tip structural, vom include următoarele 
fonduri comunitare destinate reducerii diferenţelor de dezvoltare dintre 
statele membre ale Uniunii Europene şi dintre regiunile acestora: 
Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune şi Fondurile complementare: 
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European 
pentru Pescuit. 

 
1. fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea 
Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi 
sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale: 
a) Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural 
care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în 
sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi 
întreprinderi mici şi mijlocii; 
b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a 
Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi 
dezvoltare a resurselor umane. 
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2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii 
în domeniul infrastructurii de transport şi mediu; 

Fondul de coeziune este un instrument structural ce intervine pe 
ansamblul teritoriului naţional al statelor membre al căror PNB/locuitor se 
situează sub pragul de 90% din media european„ pentru a cofinan˛a nu 
programe, ci proiecte mari în domeniile mediu şi transport (reţele de 
transport transeuropene şi domenii de dezvoltare durabiă ce aduc 
beneficii protecţiei mediului – eficienţă energetică şi energie regenerabilă, 
transport intermodal, transport urban şi transport public ecologic). Fondul 
de Coeziune sprijină aceste state membre să se conformeze normelor 
europene din domeniile menţionate. 

Politica de Coeziune se fundamentează de asemenea pe 
principiul solidarităţii financiare, oferind sprijin statelor şi regiunilor mai 
puin dezvoltate, sau care se confruntă cu dificultăţi structurale, în scopul 
creării de locuri de muncă şi creşterii competitivităţii. Peste o treime din 
bugetul Uniunii Europene este alocat politicii de coeziune pentru a reduce 
diferenţele de dezvoltare dintre regiuni şi disparităţile dintre cetăţeni în 
ceea ce priveşte bunăstarea 

 
 

Fondurile complementare 
 

Politica Agricolă Comună, prin intermediul Politicii de Dezvoltare 
Rurală joacă un rol din ce în ce mai important în susţinerea zonelor rurale, 
în cadrul demersului lor de a face faţă cu succes provocărilor continue din 
domeniul economic, social şi de mediu. Zonele rurale constituie 90% din 
teritoriul UE extinse iar noul cadru legislativ comunitar accentuează mai 
clar necesitatea stimulării creşterii economice şi a numărului de locuri de 
muncă în mediul rural, precum şi a dezvoltării durabile. 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) –
Fondul va contribui la îndeplinirea obiectivelor de creştere a 
competitivităţii agricole şi forestiere, de management agricol şi mediu, de 
îmbunătăţire a calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în 
perimetrele ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă până la 
zonele rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane. 

 
Politica Comună de Pescuit gestionează activitatea de pescuit şi 

acvacultură în Uniunea Europeană, cu exploatarea resurselor acvatice în 
condiţii ce asigură dezvoltarea durabilă în domeniile economic, mediu şi 
social. Se acordă o mare importanţă protejării şi conservării resurselor 
acvatice precum şi reducerii impactului activităţilor de pescuit asupra eco-
sistemelor marine. Un alt obiectiv al Politicii de Pescuit este eficientizarea 



 

 

 

56 

pescuitului şi asigurarea unui standard de viaţă corect pentru cei care 
depind de această activitate. 

Fondul European pentru Pescuit (FEP) Va sprijini măsurile de 
asigurare a continuităţii activităţilor de pescuit şi exploatare raţională şi 
protejare a resurselor de pescuit, dezvoltare de întreprinderi viabile în 
sectorul piscicol, dezvoltare şi îmbunătăţire a calităţii vieţii din zonele 
dependente de pescuit. 
 

 
 

Pentru FEDR, FSE, FEADR şi FEP rata maximă a intervenţiei UE 
este 75%, însă pentru România va fi de 85% din totalul costurilor eligibile, 
în timp ce pentru Fondul de Coeziune aceasta este fie de maxim 80% din 
totalul costurilor eligibile, fie de maxim 85% din costul total. Pentru 
România rata de intervenţie UE în cazul Fondului de Coeziune va fi tot de 
85%. 
 

Dispoziţii generale aplicabile FEDR, FSE şi Fondului de coeziune 
 

 ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A CONTRIBUŢIILOR  
Fiecare regiune europeană poate beneficia de sprijin din partea 

FEDR şi FSE. Totuşi, va exista o distincţie între regiunile mai puţin 
dezvoltate, regiunile de tranziţie şi regiunile mai dezvoltate pentru a 
asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut 
(PIB). 

 PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ ORIENTATĂ 
SPRE REZULTATE  
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Comisia propune un proces de programare orientat mai mult 
către rezultate pentru a îmbunătăţi eficacitatea programelor politicii de 
coeziune. Pe lângă condiţionalităţile ex post menţionate mai sus, Comisia 
propune introducerea, ca o opţiune, a unui tip specific de operaţiune, 
denumită planul comun de acţiune. Planul comun de acţiune va fi definit şi 
gestionat în funcţie de realizările şi rezultatele obţinute, ceea ce va 
contribui la obiectivele specifice ale unui program. 
 

 RAŢIONALIZAREA GESTIUNII ŞI CONTROLULUI FINANCIAR  
Este necesar ca sistemul de gestiune şi control să găsească un 

echilibru între costurile şi riscurile implicate. Rolul Comisiei în 
reexaminarea ex ante a sistemelor naţionale de gestiune şi control va fi 
proporţional, utilizând o abordare bazată pe risc. Programele de mici 
dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Abordarea bazată 
pe risc reduce costurile administrative şi consolidează asigurarea, întrucât 
resursele Comisiei sunt folosite mai eficient şi direcţionate către zonele în 
care riscurile sunt mai ridicate. 
 

 ORIENTAREA CĂTRE „E-COEZIUNE”  
Gestionarea datelor electronice poate reduce în mod 

semnificativ sarcina administrativă, îmbunătăţind în acelaşi timp 
capacitatea de control a proiectelor şi cheltuielilor. Prin urmare, se solicită 
ca statele membre săinstituie, până la sfârşitul anului 2014, sisteme care 
să permită beneficiarilor să transmită toate informaţiile pe cale electronică. 
 
 

Cum funcţionează fondurile? 
 

Pentru România, perioada de programare anterioar 2007-
2013, a fost primul exerciţiu financiar la care a participat ca stat 
membru al Uniunii Europene. 

Autorităţile de management de resort au demonstrat Comisiei 
Europene că au implementat măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii 
mecanismului de verificare şi control şi prezintă credibilitate în ceea ce 
priveşte aplicarea noilor proceduri, oferindu-se astfel garanţii că 
disfuncţionalităţile întâmpinate au fost remediate şi vor fi evitate pe viitor. 

Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de 
proiectele de regulamente, autorităţile române trebuie să stabilească 
viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar 
cel puţin până în 2020, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, 
precum şi mijloacele necesare. 
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După cum a fost precizat şi în Memorandumul „Aprobarea 
acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării 
fondurilor europene în perioada 2014-2020”, la nivelul fiecărui Stat 
Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor europene, 
sunt: 

1. Acordul de parteneriat, documentul elaborat de un stat membru în 
colaborare cu actorii socio-economici , care stabileşte strategia, 
priorităţile şi cadrul instituţional pentru implementarea fondurilor 
europene, şi aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării 
şi dialogului cu statul membru 

2. Programele Operaţionale/Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Conform Strategiei Europa 2020 şi Acordului Preventiv cu 
Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, strategia economică 
pe termen mediu a Guvernului României este orientată spre promovarea 
creşterii economice şi a locurilor de muncă, spre consolidarea finanţelor 
publice şi a stabilităţii financiare. În această privinţă, Guvernul României a 
adoptat Strategia fiscal-bugetară 2014-2016, care vizează atingerea a 7 
obiective în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, consolidarea fiscală, 
disciplina bugetară, eficienţa alocărilor bugetare, cadrele bugetare 
naţionale, transparenţa în utilizarea fondurilor publice şi gestionarea 
datoriei publice. 

România continuă să se confrunte cu provocări enorme în 
materie de dezvoltare. Au fost identificate următoarele provocări care 
necesită investiţii strategice pentru a îndepărta obstacolele din calea 
dezvoltării şi pentru a debloca potenţialul economic al ţării: 

 Competitivitate 

 Oamenii şi societatea 

 Infrastructura 

 Resursele 

 Administraţia şi guvernarea 
 
Acţiunile întreprinse în direcţia celor cinci provocări vor contribui la 

atingerea obiectivelor României din cadrul Strategie Europa 2020, după 
cum urmează: 

 

Obiective naţionale în cadrul UE 2020 Situaţia actuală 

70% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de 
ani să fie angajată 

63,8% (2012) 

2% din PIB investit în cercetare şi dezvoltare 0,48% (2011) 

Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră (faţă de nivelul din 1990) 

51,84% (2011) 
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24% din consumul total de energie din surse 
regenerabile 

20,79% (2012) 

Reducerea consumului primar de energie cu 
10mtep(19%) 

16,6% (2012) 

Numărul copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică 
să fie mai mic cu 11,3% 

17,4 (2012) 

Cel puţin 26,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 30 şi 34 de ani să termine învăţământul terţiar 

21,8% (2012) 

Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 
excludere să fie mai mic cu 580.000(faţă de nivelurile 
din 2008) 

240.000 (2011) 

 
Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai 

eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale. 

Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de 
autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: 

 Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management 
pentru: Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional 
Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul 

Operaţional Asistență Tehnică; 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi 
autoritate de management pentru: Programul Operaţional Regional, 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru 
programele de cooperare teritorială europeană; 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de 

management pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, 
respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit. 
 

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 

2007-2013 și va urmări eficientizarea procesului de implementare și 
reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va 

asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv 

continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de 
programare.  

Programele Operaţionale pe care le va derula România în 
perioada 2014 – 2020 şi fondurile alocate sunt prezentate mai jos: 

Programele Operaţionale vor avea o structură de management 
similară, având în componenţă o autoritate de management şi, unde este 
cazul, organisme intermediare, supravegherea implementării programului 
fiind realizată de un Comitet de Monitorizare. 
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Programul 

Alocarea financiară 
indicativă pentru 

perioada 
2014-2020 

- miliarde Euro- 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 9,07 

Programul Operaţional Regional 6,47 

Programul Operaţional Capital Uman 3,44 

Programul Operaţional Competitivitate 1,26 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 0,52 

Programul Operaţional Asistență Tehnică 0,3 

Programele de cooperare transfrontalieră 0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

61 

 

Proiecte concrete pe categorii, surse de finanţare 
 

Tipuri de proiecte care pot fi accesate de autorităţi publice locale 
 

Nr.
crt. 

Denumire proiect Sursa de finanţare 

1 Asfaltare drum comunal  PNDR 

2 Construirea unui centru social 
multifuncţional 

PNDR 

3 Modernizarea reţelei publice de alimentare 
cu apă potabilă 

PNDR 

4 Reţea publică de canalizare şi staţie de 
epurare 

POS Mediu, Fondul de 
Mediu, PNDR 

5 Reţea de alimentare cu gaze naturale PNDR 

6 Extindere retea de alimentare cu energie 
electrica 

PNDR 

7 Amenajare trotuare si alei pietonale PNDR 

8 Amenajare centru civic al comunei PNDR 

9 Amenajare statii de autobuz acoperite PNDR 

10 Amenajare parcari in zonele aglomerate PNDR 

11 Extindere retea iluminat public PNDR 

12 Amenajare spaţii publice de recreere 
(parcuri, terenuri/săli de sport, locuri de 
joacă pentru copii etc) 

PNDR 

13 Amenajarea cursurilor de apă care prezintă 
pericol de inundaţii 

POS Mediu, Fondul de 
Mediu, PNDR 

14 Amenajarea zonelor care prezintă pericol 
de alunecare de teren  

POS Mediu, Fondul de 
Mediu, PNDR 

15 Construcţie şi dotare gradiniţe PNDR 

16 Renovare, modernizare şi dotare a 
aşezămintelor/căminelor culturale 

PNDR 

17 Amenajare staţie de transfer pentru deşeuri 
şi dotarea cu echipamente de gestionare a 
deşeurilor 

POS Mediu, Fondul de 
Mediu, PNDR 

18 Restaurarea /conservarea obiectivelor din 
patrimoniul cultural al comunei 

PNDR 

19 Modernizare/echipare şcoli POR 

20 Construcție/Echipare creșă  POR, PNDR 

 
 
 



 

 

 

62 

 
Tipuri de proiecte care pot fi accesate de intreprinzători privaţi 

 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Sursa de finanţare 

1. Ferme de crestere a animalelor (vaci de 
lapte, vaci de carne, păsări pentru carne, 
păsări pentru ouă, porcine, ovine, caprine) 

PNDR 

2. Unităţi de procesare lapte şi produse 
lactate, carne şi produse din carne, ouă,  

PNDR 

3 Unităţi de procesare a produselor agricole 
(unităţi de morărit şi panificaţie, unităţi din 
sectorul producţiei de dulciuri şi produse 
zaharoase, fabricare îngheţată, conserve 
de fructe şi legume, dulceţuri şi paste de 
legume şi fructe) 

PNDR 

4. Unităţi de procesare a produselor 
forestiere lemnoase 

PNDR 

5. Unităţi de procesare a produselor 
forestiere nelemnoase (seminţe, fructe, 
frunze, răşini, ciuperci, plante medicinale)  

PNDR 

6. Investiţii în industria uşoară PNDR 

7. Activităţi tradiţionale non-agricole cu 
specific local 

PNDR 

8. Servicii pentru populaţia locală (croitorie, 
frizerie, coafură, conectare şi difuzare 
internet, însămânţare artificială a 
animalelor, protecţie fitosanitară, reparaţii 
maşini, unelte, obiecte casnice etc) 

PNDR 

9. Turism şi servicii conexe turismului PNDR 
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Proiecte publice prioritare pentru perioada 2014-2020 

 
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele 

instituţionale implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de 
interesele comunităţii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului 
de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

 
 

Nr. Denumire proiect 
Perioada de 

implementare 

Valoare 
proiect 
(euro) 

Grad 
prioritate 

1.  Canalizare și staţie de 
epurare 

2015-2017 1.200.000 1 

2.  Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere de 
interes local 

2015-2018 1.000.000 1 

3.  Înființare teren de sport  2016-2018 100.000 1 

4.  Construire clădire 
administrativă 
multifuncțională 

2017-2020 300.000 2 

5.  Construire centru social 
multifuncţional 

2016-2018 600.000 3 

6.  Construire sală de 
sport,centru sportiv şi de 
agrement 

2016-2018 1.100.000 3 

7.  Colectarea şi reciclarea 
deşeurilor 

2017-2019 200.000 4 

8.  Extinderea reţelei 
publice de joasă 
tensiune şi/sau a reţelei 
publice de iluminat; 

2018-2019 700.000 4 

9.  Reabilitare Cămin 
Cultural 

2016-2020 320.000 4 
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10.  Extinderea rețelei de 
drumuri agricole din 
comună 

2018-2020 1.000.000 4 

11.  Achiziţionarea de utilaje 
şi echipamente pentru 
serviciile publice 

2019 100.000 5 

12.  Centru civic între biserici 2019 100.000 5 

13.  Trotuare pavaj beton pe 
o lungime de 14 km 

2020 250.000 5 
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Denumire proiect Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
Sursa de finanţare 

Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Canalizare+staţie epurare                         Fondul de mediu/ PNDR 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere de 
interes local 

                        
PNDR 

Înființare teren de sport 
                        

PNDR 

Construire clădire 
administrativă 
multifuncțională 

                        
PNDR/buget local 

Construire centru social 
multifuncţional 

                        
PNDR 

Construire sală de sport, 
centru sportiv şi de agrement 

                        
Program guvernamental 

Colectarea şi reciclarea 
deşeurilor 

                        
PNDR, POR 

Iluminat public/extindere 
reţea joasă tensiune 

                        Program judeţean/ 
guvernamental 

Modernizarea și extinderea 
Căminului Cultural  

                        
PNDR/buget local/judeţean 

Extinderea rețelei de drumuri 
agricole din comună 

                        
PNDR 

Achiziţionare echipamente 
servicii publice 

                        PNDR/ Program 
guvernamental 

Centru civic între biserici 
                        

Buget local/județean 

Trotuare pavaj beton pe o 
lungime de 14 km 

                        
Buget local/județean 
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Eroare! Proiecte publice prioritare pentru perioada 2014-2020 
 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale 
implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, 
care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în 
portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

 
 

Nr. Denumire proiect 
Perioada de 

implementare 
Valoare 

proiect (euro) 
Grad 

prioritate 

1.  Canalizare și staţie de epurare 2015-2017 1.200.000 1 

2.  Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes 
local 

2015-2018 1.000.000 1 

3.  Înființare teren de sport  2016-2018 100.000 1 

4.  Construire clădire 
administrativă multifuncțională 

2017-2020 300.000 2 

5.  Construire centru social 
multifuncţional 

2016-2018 600.000 3 

6.  Construire sală de sport,centru 
sportiv şi de agrement 

2016-2018 1.100.000 3 

7.  Colectarea şi reciclarea 
deşeurilor 

2017-2019 200.000 4 

8.  Extinderea reţelei publice de 
joasă tensiune şi/sau a reţelei 
publice de iluminat; 

2018-2019 700.000 4 

9.  Reabilitare Cămin Cultural 2016-2020 320.000 4 

10.  Extinderea rețelei de drumuri 
agricole din comună 

2018-2020 1.000.000 4 
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11.  Achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente pentru serviciile 
publice 

2019 100.000 5 

12.  Centru civic între biserici 2019 100.000 5 

13.  Trotuare pavaj beton pe o 
lungime de 14 km 

2020 250.000 5 



 

Denumire proiect Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
Sursa de finanţare 

Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Canalizare+staţie epurare                         Fondul de mediu/ PNDR 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere de 
interes local 

                        
PNDR 

Înființare teren de sport 
                        

PNDR 

Construire clădire 
administrativă 
multifuncțională 

                        
PNDR/buget local 

Construire centru social 
multifuncţional 

                        
PNDR 

Construire sală de sport, 
centru sportiv şi de agrement 

                        
Program guvernamental 

Colectarea şi reciclarea 
deşeurilor 

                        
PNDR, POR 

Iluminat public/extindere 
reţea joasă tensiune 

                        Program judeţean/ 
guvernamental 

Modernizarea și extinderea 
Căminului Cultural  

                        
PNDR/buget local/judeţean 

Extinderea rețelei de drumuri 
agricole din comună 

                        
PNDR 

Achiziţionare echipamente 
servicii publice 

                        PNDR/ Program 
guvernamental 

Centru civic între biserici 
                        

Buget local/județean 

Trotuare pavaj beton pe o 
lungime de 14 km 

                        
Buget local/județean 



 



 

 

 

 

 

 

 


